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Titel: Hur anpassar sig företag till en redovisningsstandard? 

 

Bakgrund: Tidigare studier om anpassning till en redovisningsstandard har i stor utsträckning 

enbart diskuterat Early Adoption, men det kan även finnas ytterligare sätt att anpassa sig på.  

Innan redovisningsstandarder träder i kraft ges företagen möjlighet att göra olika 

redovisningsval, vilket kommer studeras i studien. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vilka anpassningsmetoder som företag använder 

sig av inför en redovisningsstandard. Det kommer även studeras vilka drivkrafter som finns bakom 

anpassningen. 

 

Metod: Den kvantitativa studien använder paneldata med en deduktiv ansats. Teorierna Positive 

Accounting Theory och legitimitetsteorin används för att härleda hypoteser som sedan testas för 

att se om de kan förklara drivkrafterna bakom anpassning till en redovisningsstandard. Den 

kvantitativa datan hämtas från Stockholmsbörsen. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att flertalet företag använder sig av någon anpassningsmetod 

inför en ny standard. De identifierade drivkrafterna i studien fick inget genomslag. 

 

Nyckelord: Anpassning, redovisningsstandard, redovisningsval och IFRS 16. 
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Title: How do companies adapt to an accounting standard? 

 

 

Background: Previous studies on adaptation to an accounting standard have to a large extent only 

discussed Early Adoption, but there may also be additional ways of adapting. Before accounting 

standards are utilized, companies are given the opportunity to make different accounting choices, 

which will be studied in this master thesis. 

 

Purpose: The purpose of this master thesis is to identify which adapting methods companies use 

before an accounting standard is utilized. The driving forces behind the adaptation itself will also 

be studied. 

 

Method: The quantitative study uses panel data with a deductive approach. The theories, Positive 

Accounting theory and Legitimacy Theory are used to derive hypotheses which will then be tested 

to see if they can explain the driving forces behind the adaptation to a new accounting standard. 

The quantitative data is collected from the Stockholm Stock Exchange. 

 

Conclusion: The results show that most companies use some sort of adaptation methods before a 

new accounting standard. The identified driving forces in the thesis had no effect on whether the 

company adapted or not.   

 

Keyword: Adaptation, accounting standard, accounting choice and IFRS 16 
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1. Inledning 

Inledningsvis ges en bakgrund till International Financial Reporting Standards (IFRS) och vad 

deras nya standard IFRS 16 är, men även den gamla standarden IAS 17 beskrivs. Därefter följer 

en problemdiskussion om varför det är intressant att studera om företag anpassar sig till en 

standard, vilket sedan mynnar ut i en problemformulering och syftet med studien. Kapitlet avslutas 

med en disposition över arbetet. 

 Bakgrund 

För att kunna förbättra redovisningen hos företag kommer med jämna mellanrum nya 

redovisningsstandarder. En ny redovisningsstandard kan få stora konsekvenser för företag, 

investerare, revisorer, redovisningskonsulter men även andra intressenter som exempelvis 

småsparare. En standard som är populär, omdiskuterad men framförallt aktuell är den nya 

standarden om leasingavtal, IFRS 16. 

 

IFRS Foundation är en icke-vinstdrivande internationell organisation som upprättar och utvecklar 

regelverk för att upprätthålla högklassiga och globala redovisningsstandarder som är kända som 

IFRS Standards. Deras uppdrag är att utveckla standarder som bidrar till öppenhet, effektivitet och 

ansvar (IFRS u.å). I Sverige har noterade bolag en skyldighet att tillämpa IFRS, likaså de noterade 

företagens dotterbolag (IFRS 2016b). 

 

Det nya regelverket IFRS 16 trädde i kraft den 1 januari 2019. Det är ett regelverk som reglerar 

hur leasingavtal ska redovisas och kommer att ersätta det tidigare regelverket IAS 17. Ett 

leasingavtal är när kunden (leasingtagaren) får ett avtal med rätten att använda en tillgång under 

en längre tid mot ersättning. IFRS 16 kommer påverka företagens finansiella rapporter, då 

företagen inte längre själva kan välja hur de ska redovisa sina leasingkostnader. IAS 17 delade upp 

leasingavtal i två olika kategorier, operationell och finansiell leasing, men i och med IFRS 16 

kommer i princip all leasing redovisas som finansiell (IFRS 2016a). Innan IFRS 16 blev offentlig 

år 2016, redovisades 85 % av all leasing som operationell leasing enligt Hoogervorst (2016). Då 
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den operationella leasingen inte syntes i balansräkningen, kunde företagen undanhålla denna 

information från investerare och andra aktörer. Detta medförde att det blev svårare för investerarna 

att jämföra företag som använde sig av leasing för att finansiera sina investeringar, jämfört med 

företag som inte gjorde det (IFRS 2016a). 

 

IAS 17 fokuserade på att identifiera när leasingavtalet ekonomiskt liknade ett vanligt köp där 

tillgången förvärvades. När leasingavtalet ansågs vara likt ett köp, klassificerades leasingavtalet 

som finansiell leasing och redovisades i företagets balansräkning som en tillgång och en 

kortfristig/långfristig skuld. Alla andra leasingavtal klassificerades som operationell leasing och 

redovisades inte i företagens balansräkning, utan i stället som en hyreskostnad i resultaträkningen. 

Under 2005 uttryckte US Securities and Exchange Commission (SEC) oro över bristen på 

redovisning och insyn i leasingen. International Accounting Standards Board (IASB), Financinal 

Accouting Standard Board (FASB) och US National Standard-Setter utvecklade därför ett projekt 

för att kunna förbättra bokföringen av leasingen. FASB och IASB kom överens om att när en kund 

erhåller en tillgång, alltså tar emot en leasing, erhålls också en skuld vid leasingens början. 

Utredningen visade att ungefär tre triljoner USD leasing undanhölls från samtliga företag som 

tillämpar regelverken IFRS eller US GAAP (vilket är IFRS motsvarighet i USA). Det nya 

regelverket kommer att leda till att företagen inte längre kan dölja sin leasing på samma sätt som 

innan (IFRS 2016a). 

 

Det finns en del brister med IAS 17. Hoogervorst (2016) samt Nieto och Kumar (2018) menar att 

investerare saknar information om leasingredovisningen och använder därför olika tekniker för att 

lägga till den operationella leasingen i balansräkningen. Alla investerare gör inte denna analys, 

vilket leder till att företagen ser bättre ut än i verkligheten, eftersom den operationella leasingen 

inte syns. IFRS 16 kommer att bidra till att investerarna kan göra en bättre analys av företagen 

(Hoogervorst 2016; Nieto & Kumar 2018). Enligt Grefberg (2018) förväntas nettolåneskulden i 

företagen öka med cirka 450 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 30 %. Framförallt är 

det företag inom transportbranschen samt detalj- och dagligvaruhandeln som förväntas påverkas 

mest (Grefberg 2018). Hoogervorst (2019) förklarar att Storbritannien har gjort en undersökning 
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av de 350 största bolagen i landet och de kommer, i och med den nya standarden, att redovisa 

ytterligare 180 miljarder pund i balansräkningen för leasing som tidigare inte har redovisats där. 

 

Mot bakgrund av detta är leasingsstandarden efterfrågad med sina förändringar och 

förhoppningsvis förbättringar. Standarden kan dock medföra en del problem med redovisning av 

leasingen eftersom en del ändringar tillkommer. Därför blir det intressant att se hur företagen 

förhåller sig till den nya standarden, då den förväntas bli omdiskuterad. 

 

 Problemdiskussion 

I denna studie undersöks om och hur företag väljer att anpassa sig till en ny redovisningsstandard 

innan standarden träder i kraft. I studien har det valts att använda IFRS 16 som ett case för att 

studera anpassning till en ny redovisningsstandard. Anpassning enligt studien definieras som de 

aktiva val som företag gör för att anpassa redovisningen eller förbereda sig innan en ny 

redovisningsstandard träder i kraft. Anpassningsbegreppet kommer att vidgas till att innefatta 

flera olika metoder för anpassning, för att kunna få en bild av hur företag kan använda sig av en 

tidigare anpassning till en redovisningsstandard. Hur anpassningen ser ut och vilka metoder som 

företagen använder sig av, studeras utifrån IFRS 16 som trädde i kraft i januari 2019. Studien 

ämnar identifiera vilka drivkrafter som finns för företagen att i ett tidigt skede anpassa sig till en 

ny redovisningsstandard. 

 

Anpassningen till en ny redovisningsstandard kan se ut på olika sätt och kan ses som ett 

redovisningsval som företaget gör. Företagen kan exempelvis förbereda sig inför den nya 

leasingstandarden genom att omvärdera sina operationella leasingavtal till finansiella, minska 

användningen av leasing genom att hitta andra finansieringsalternativ för tillgångarna eller 

utvärdera vad konsekvenserna blir av införandet. Redovisningsval har tidigare studerats utifrån de 

val som företag gör inom ramen för en befintlig standard, som exempelvis nedskrivningsmetoder 

(Strong & Meyer 1987), resultatmanipulering (Cohen & Zarowin 2010) och intäktsmaximering 

(Bowen, Davis & Rajgopal 2002). Men företag kan även göra olika redovisningsval redan innan 
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en standard träder i kraft, vilket kommer studeras här. Det kommer göras en avgränsning från 

anpassning i form av förändring av rutiner och dylikt som också krävs inför en ny standard. 

 

En drivkraft för att anpassa sig tidigare till en redovisningsstandard kan vara högre legitimitet, 

genom att visa för investerare och andra intressenter att företaget ligger i framkant och är en 

föregångare för andra (Suchman 1995). En annan drivkraft skulle kunna vara att putsa till siffrorna 

och använda sig av resultatmanipulering i den mån det är möjligt enligt den tidigare standarden, 

för att företaget ska framstå som bättre än vad det egentligen är (Swait, Patel & Warren 2018). 

Amir och Ziv (1997) menar att en tidigare anpassning ger företaget chans, men även tid, att 

omförhandla och justera avtal med externa parter, samt att det i flera fall leder till en positiv 

marknadsreaktion, vilket kan vara en ytterligare drivkraft. De två nämnda teorierna, legitimitet och 

resultatmanipulering kan ses som konkurrerande teorier men också som kompletterande. 

Företagen väljer att anpassa sig genom antingen den ena eller den andra teorin, men det kan också 

vara genom båda tillsammans. 

 

Tidigare har det studerats om enbart Early Adoption som anpassningsmetod (Han & Hsiao 2017; 

Amir & Livnat 1996; Grove, Bazley & Johnsen 1993; Trombley 1989; Henry 2009, Swait, Patel 

& Warren 2018), vilket innebär att företagen börjar redovisa enligt standarden tidigare än vad 

kravet säger. Stent, Bradbury och Hooks (2017) har gjort en studie som visade på hur företagen i 

Nya Zeeland anpassade sig till införandet av hela IFRS. Studien kom fram till att det både fanns 

företag som valde att tillämpa regelverket tidigare och de som väntade tills det började gälla enligt 

kravet. Vidare framkom att de företag som hade valt att anpassa sig till regelverket tidigare 

uppfattade själva att de fick flera fördelar med att implementera IFRS tidigare. Drivkrafterna för 

den tidigare implementering var bland annat att jämförbarheten med andra företag ökade, som i 

sin tur gav långsiktiga fördelar för såväl företaget som för hela landet i stort. Det konstaterades att 

företag som antog IFRS tidigare hade ett högt förtroende för regelverket och förstod effekterna av 

IFRS i bokslutet redan i ett tidigt stadie (Stent, Bradbury & Hooks 2017). 
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Även Christensen (2012) har studerat konsekvenserna av att tillämpa IFRS tidigare än vad som 

krävts och då framkom att det ger starkare aktieutveckling för de företag som gjort det. En annan 

fördel som Christensen (2012) identifierar är att IFRS hjälper företag, som tillämpar regelverket 

tidigare, att leverera företagsspecifik information om aktiekursen och förbättrar därmed företagets 

informationsutgivning. Kim och Shi’s (2012) studie visar på samma resultat, att företagen får 

fördelar av en tidigare implementering. Dessutom menar de att en tidigare tillämpning av IFRS 

uppmuntrar investerare att samla in, bearbeta och handla på företagsinformation, vilket i sin tur 

leder till att det blir en ökning av företagsspecifik information av aktiekursen. Christensen (2012) 

menar att de flesta forskarna inom IFRS och tidigare tillämpning, fokuserar på att se fördelarna i 

stället för nackdelarna. Dock påstår Christensen (2012) att det är få företag som tillämpar IFRS 

tidigare. Det kan exempelvis vara en följd av att kostnaderna är för höga eller att fördelarna är för 

få. Swait, Patel och Warren (2018) hävdar att det finns mycket forskning om Early Adoption när 

det gäller att anta hela IFRS, men studier kring en specifik redovisningsstandard, som IFRS 16, är 

begränsad. Däremot är Early Adoption endast ett sätt att anpassa sig till en ny standard på, men 

det finns fler metoder att använda sig av som tidigare nämnts. Trots det finns det ingen klar bild 

kring vilka metoder och strategier som kan användas för att anpassa sig eller någon empirisk 

kartläggning kring ämnet vad vi har funnit, vilket gör att vi anser att mer forskning krävs. Genom 

mer forskning på ämnet nyanseras redovisningsvalet och ger möjlighet till nya former av tester 

som kan utveckla och identifiera nya redovisningsval. Vidare undersöks det om välkända 

ekonomiska teorier är överförbara till anpassning också. 

 

Redovisningsstandarder ger chefer och ledning möjlighet att göra olika val gällande 

redovisningen, eftersom det alltid kommer att finnas olika redovisningsval att göra på grund av 

svårigheten att skapa lagar och standarder som specificerar alla tänkbara situationer. Det kan bland 

annat handla om hur kundfordringar värderas, hur kostnaden för en anläggningstillgång ska tas 

upp eller om tillgången ska värderas som en omsättnings- eller anläggningstillgång (Fields, Lys & 

Vincent 2001). Därav finns det möjlighet för företagen att anpassa sig tidigt till en ny standard. 

Fieldss, Lys och Vincent (2001) har kommit fram till att det finns tre mål för att använda sig av 

olika redovisningsval, vilka är följande; påverka hur tillgångar värderas, påverka externa parter 

och för att uppfylla och påverka avtal som finns i företaget. Vidare menar de att chefer använder 
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sig av redovisningsval för att kunna uppnå de förväntningar som analytiker och andra intressenter 

har på företaget för att i sin tur undvika en negativ marknadsreaktion. Warfield, Wild och Wild 

(1995) kommer fram till liknande slutsats, att redovisningsvalen görs av chefer för att kunna gynna 

sig själva. Stadler och Nobes (2014) konstaterar i sin studie att redovisningsval inte bara är 

beroende av vad företagsledningen vill ha för egennytta utan att redovisningsvalet även beror på i 

vilket land företaget är verksamt i och inom vilken bransch. Suchman (1995) menar även att chefer 

och ledning kan använda sig av vinstplanering och andra metoder inom redovisningen för att uppnå 

en högre legitimitet. Enligt det strategiska perspektivet inom legitimitet skapas legitimiteten 

inifrån företag och då genom cheferna som kan göra olika redovisningsval (Suchman 1995). 

Därför bör redovisningsval studeras utifrån att de även kan göras för att uppnå en högre legitimitet. 

 

Tidigare forskning inom ämnet redovisningsval handlar till stor del om hur företagen kan välja att 

göra olika val inom ramen för ett existerade regelverk. Exempelvis har forskningen om 

redovisningsval undersökt följande: intäktsmaximering (Bowen, Davis & Rajgopal 2002), 

skuldkontrakts påverkan på redovisningsvalen (Beatty & Weber 2003), resultatmanipulering 

(Cohen & Zarowin 2010), tillämpning av ett inhemskt eller internationellt regelverk (Collin, 

Tagesson, Andersson, Cato & Hansson 2009), nya regelverk där en värdering är tillåten (Guthrie, 

Irving & Sokolowsky 2011), nedskrivningsmetoder (Strong & Meyer 1987; Rees, Gill & Gore 

1996), earnings management (Evans & Sridhar 1996; Dechow & Sloan 1995), men även om Early 

Adoption ska tillämpas (Swait, Patel & Warren 2018; Francis 2001). Det innebär att det finns 

mycket forskning om redovisningsval inom många olika områden. Vad som dock inte tas upp är 

vilka redovisningsval som företag gör innan en standard träder i kraft, förutom Early Adoption. 

Tidigare forskning har inte identifierat alla de valmöjligheter som finns inför en ny 

redovisningsstandard. Därav ämnar denna studie att utveckla området kring anpassning i förtid, 

för att se vilka redovisningsval företagen ges innan en standard träder i kraft, i stället för enbart 

inom ramen för en tidigare antagen standard. Teorierna som används i studien ska därför prövas 

till en tidigare anpassning, för att se om de även kan förklara hur anpassning sker och vilka 

drivkrafter som finns för det. För att få den grundläggande kunskapen kring anpassning kommer 

metoderna kartläggas för att se hur de kan användas och utvecklas inom litteraturen för 

redovisningsval. Genom kartläggningen kommer det skapas en typologi kring anpassning. 
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Ur ett praktiskt perspektiv kan ytterligare forskning hjälpa lagstiftaren att få en bild av vilken nytta 

en tidig annonsering av den nya standarden ger för de berörda företagen. Det kan även vara för att 

få en förståelse för hur det kan utnyttjas och i värsta fall missbrukas att standarden annonsers tidigt. 

Genom djupare studier på området kan lagstiftaren anpassa utgivningen av en ny standard till en 

tidpunkt som både ger företagen möjlighet att hinna sätta sig in i standarden och förhindra att 

företagen utnyttjar situationen till sin egen fördel. Det kan även hjälpa investerare och analytiker 

om det finns mer forskning på området. Detta för att de ska få kunskap om vilka möjligheter 

företagen får genom att göra en tidig anpassning och på så sätt ge investerare och analytiker 

kunskap som kan hjälpa dem att göra en korrekt analys av företagen. 

 

För att företag ska kunna och vilja använda sig av anpassning inför en standard behöver det 

studeras vilka fördelar de kan få och i vilken utsträckning företagen kan vinna på att anpassa sig 

tidigare. Då det finns lite kunskap om vad konsekvenserna blir av att anpassa sig i ett tidigt 

stadium, kan det ge följdeffekten att få företag väljer att anpassa sig tidigt. Därför finns det ett 

behov av att studera hur anpassning skulle kunna se ut och vilka drivkrafter som finns för företag 

att vilja anpassa sig. 

 

 Problemformulering 

Hur anpassar sig företag och vad finns det för drivkrafter bakom anpassningen? 

 

 Syfte 

Syftet med denna studie är att: 

• kartlägga i vilken utsträckning företag anpassar sig till en ny redovisningsstandard innan 

den införs. 

• bidra till litteraturen kring redovisningsval och hur företag förhåller sig till 

redovisningsstandarder genom att identifiera drivkrafterna bakom en anpassning till en ny 

standard. 
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 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras en överblick om bakgrunden till IFRS 16. Därefter följer en 

problemdiskussion om varför det är intressant att studera om företag anpassar sig till en ny 

redovisningsstandard innan den införs, vilket också är ett av studies syften. 

 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet argumenteras det för varför Positive Accounting Theory och legitimitetsteorin 

har valts. Därefter diskuteras det varför en deduktiv ansats och en kvantitativ metod har använts 

och slutligen om källkritik. 

 

Kapitel 3 – IFRS 16 

I detta kapitlet ges en överblick om vad syftet med IFRS 16 är och även vilka effekter IFRS 16 

får på nyckeltalen, kassaflödet samt resultat- och balansräkningen. Ett fiktivt exempel ges för att 

kunna förstå konsekvenserna av IFRS 16. 

 

Kapitel 4 – Teori 

Inledningsvis presenteras de fyra olika anpassningssätten, Early Adoption, omklassificering, 

utvärdering och minskning av leasing. Därefter härleds åtta hypoteser om vilka drivkrafter det 

kan tänkas finnas för att anpassa sig till en standard. Drivkrafterna är bland annat 

nyckeltalsputsning och högre legitimitet. 

 

Kapitel 5 – Empirisk metod 

I kapitel 5 presenteras hur urvalet och datainsamlingen har gått till. Det används en kvantitativ 

metod med en paneldata. Därefter operationaliseras samtliga variabler för att kunna besvara 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med käll- och metodkritik. 

 

Kapitel 6 – Empiri 
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I detta kapitlet redogörs det först för deskriptiv statistik. Därefter görs en bivariat analys 

innehållande t-test, chi2-test och korrelationsanlys. Sedan presenteras en logistisk regression och 

robusthets-test. Empirin visade att det var många företag som använde sig av någon 

anpassningsmetod men inte drivkrafterna bakom. 

 

Kapitel 7 – Analys 

I kapitel 7 görs en kartläggning om hur anpassningen såg ut. Därefter diskuteras alla tester 

gemensamt tillsammans med teorin för att kunna analysera om hypoteserna finner stöd. Varje 

hypotes analyseras enskilt och därefter följer en övergripande analys där både Positive 

Accounting Theory och legitimitetsteorin tas med. 

 

Kapitel 8 – Slutsats  

Slutsatsen som kan dras av studien är att flertalet företag använder sig av någon form av 

anpassning inför en ny standard. De drivkrafter som studien undersökte gav inget resultat, vilket 

gör att ytterligare forskning krävs kring andra teorier som kan förklara andra drivkrafter till 

anpassning. Slutligen presenteras studiens teoretiska och praktiska implikationer samt förslag på 

framtida forskning. 
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2 Metod 

I metodkapitlet presenteras först de teoretiska utgångspunkterna nämligen Positive Accounting 

Theory och legitimitetsteorin och varför de använts för att uppfylla syftet. Därefter diskuteras det 

varför en deduktiv ansats valts. Slutligen avslutas det med källkritik kring källorna som använts. 

 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från två olika teorier, Positive Accounting Theory (PAT) 

och legitimitetsteorin. Dessa teorier har valts för att de är dominerande och vanligt förekommande 

teorier i studier inom redovisning. Ämnet i studien är förhållandevis ostuderat, vilket gör att det 

passar bra att använda dominerande och välkända teorier som kan förklara grunden på ett tydligt 

sätt. De beroende variablerna är tidigare heller inte utvecklade och därmed är det bra att börja med 

stora och välkända teorier. 

 

Positive Accounting Theory försöker förklara och förutsäga varför företag väljer vissa 

redovisningsmetoder framför andra (Watts & Zimmerman 1978). Legitimitetsteorin handlar om 

generell utvärdering av ett företags handlingar och reflekterar kring normer och värderingar som 

finns i samhället och inom specifika grupper (Suchman 1995). En djupare genomgång av teorierna 

kommer under avsnitt 4. 

 

Däremot finns det begränsad forskning och litteratur inom området för hur företag anpassar sig till 

en standard. Det som främst har diskuterats hittills i forskningen är Early Adoption, men det kan 

även finnas fler metoder till en tidigare anpassning. Det första steget i studien var att identifiera 

och kartlägga vilka valmöjligheter som finns att anpassa sig tidigare till en redovisningsstandard 

på. Det har gjorts genom att studera litteratur och med bakgrund av den har det identifierats fyra 

olika sätt att anpassa sig på. Det andra steget är att härleda och testa vilka drivkrafter som ligger 

bakom en tidigare anpassning. Utgångspunkten i studien är från de två ovannämnda teorierna som 

används för att kunna härleda hypoteserna tillsammans med anpassningsmetoderna. 
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 Forskningsansats 

Studien har en deduktiv ansats eftersom den utgår från tidigare forskning samt teorier. Utifrån en 

deduktiv ansats ska hypoteser skapas för att kunna besvara en frågeställning enligt Bryman och 

Bell (2017). Efter att hypoteser har formulerats testas dem i praktiken genom empiriska 

observationer. Därefter kan hypoteserna antingen accepteras eller förkastas beroende på resultatet 

från observationerna (Bryman & Bell 2017). 

 

Ett argument till varför den deduktiva ansatsen har valts är för att IFRS har publicerat information 

om regelverket och gjort studier på hur företagen påverkas. Det finns även flera teorier som kan 

förklara varför företag gör olika redovisningsval, därför är det fördelaktigt att använda dessa i 

studien på ett relativt nytt område, i stället för att skapa egna, likt en induktiv ansats. Det är även 

fördelaktigt att använda en deduktiv ansats i kartläggningen av metoder för att anpassa sig, då 

utgångspunkten för metoderna har hämtats från litteraturen. 

  

Ett alternativt tillvägagångsätt till studien skulle kunna vara att tillämpa en induktiv ansats, vilket 

innebär att i stället skulle det kunna genomföras observationer på företag angående hur de tänker 

och arbetar med implementering av en ny standard. Efter att observationerna gjorts skulle det 

formuleras en teori för att kunna härleda hypoteserna för att sedan testas och få ett resultat (Bryman 

& Bell 2017). Då anpassning kan ske under flera år, skulle det innebära tidsmässiga problem för 

studien om en induktiv ansats valts. Ett annat problem kan vara att det är svårt att få tillträde till 

att göra observationer på företagen som tillämpar IFRS. Ett argument för användandet av en 

deduktiv ansats är i stället att informationen i studien finns lättillgänglig via databaser och 

årsredovisningar, vilket inte hade varit fallet vid en induktiv ansats. 

 

 Källkritik 

Data och teori har i denna studie hämtats från ett flertal olika informationskällor och därför har ett 

källkritiskt förhållningssätt antagits i samtliga fall. Ibland har artiklar inte varit tillräckligt och då 

har böcker och hemsidor på internet använts för att komplettera källorna. De flesta artiklar som är 
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inom referensramen i denna studie är av en vetenskaplig karaktär, vilket innebär att artiklarna är 

peer reviewed och har hämtats från databaserna Onesearch eller Business Source Premier. Det 

behöver dock inte innebära att artikeln håller god kvalité, därför har det genomgående använts ett 

kritiskt förhållningssätt. Detta har gjorts genom att söka upp referenserna som används i källan, 

samtidigt som studien i största möjliga mån använt ursprungskällan. Det har även gjorts kontroll 

för hur många gånger källan är refererad till. I de fall böcker har använts, har samma källkritiska 

förhållningssätt använts. Det har även granskats vem författaren är och hur vida det är en välkänd 

författare inom området. Dock är en välkänd författare inte alltid trovärdig och därför har flera 

källor använts. Ytterligare en källa som använts inom referensramen är redovisningsstandarden 

IFRS. Denna standard och dess utgivningar av publikationer och rapporter anses innehålla en god 

kvalité eftersom den är antagen av EU och är sammanställd efter långa processer. 
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3 IFRS 16 

Följande kapitel tar upp vad IFRS 16 innehåller. Syftet för IFRS 16 tas upp och hur 

implementeringen ska ske. Vidare beskrivs effekterna av det nya regelverket på kassaflödet, 

balans- och resultaträkningen samt på nyckeltalen. Slutligen illustreras ett fiktivt exempel på hur 

IFRS 16 förändrar redovisningen i verkligheten.  

IFRS 16 definierar leasing som följande: “ett kontrakt är, eller innehåller, ett leasingavtal om 

kontraktet ger rätt att kontrollera användningen av identifierade tillgångar under en tidsperiod i 

utbyte mot ersättning” (IFRS 2016a s.4). Det innebär att den som erhåller leasingtillgången har 

rätt att använda och nyttja den, men också att ta vara på de ekonomiska fördelar som tillgången 

medför och att ingen annan får ta del av det. 

 

IFRS 16 kommer att ersätta det tidigare regelverket IAS 17 – Leasing tillsammans med de 

kompletteringar som finns till IAS 17, vilka är följande: IFRIC 4 – Fastställande av huruvida ett 

avtal innehåller ett leasingavtal, SIC-15 – Förmåner i samband med teckning av operationella 

leasingavtal samt SIC-27 – Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som 

innefattar ett leasingavtal. IFRS 16 kommer att medföra en del ändringar i hur redovisningen av 

leasingen ska ske framförallt gäller det för leasingtagaren, alltså den som tar emot leasingen. 

Regelverket kommer inte påverka leasinggivaren i någon större utsträckning, utan det är detsamma 

som tidigare. Leasinggivaren är den som ger/hyr ut tillgången till någon annan. IFRS 16 började 

tillämpas den 1 januari 2019, men det var tillåtet med tidigare tillämpning om bolaget redan 

tillämpar IFRS 15 – Intäkter från avtal med kunder vilket står i IFRS 16 appendix C1 (IFRS 16).  

 

 Vad står det i IFRS 16? 

IFRS 16 ska fastställa principer, värderingar, presentationer och upplysningar om leasingavtal 

enligt IFRS 16 p.1. Standarden ska ge riktlinjer och principer som leasinggivare och leasingtagare 

ska anpassa sig till, för att redovisningen ska bli korrekt och innehålla relevant information. Som 



 

 

 

 14 

tidigare nämnts kommer IFRS 16 att ta bort klassificeringen av operationell och finansiell leasing 

som fanns i IAS 17, och i stället introduceras det en enskild leasings- och redovisisningsmodell 

(single lessee accounting model). De som ska tillämpa denna modellen måste anta två villkor 

gällande leasingavtalen, vilka är: a) alla tillgångar och skulder för alla leasingavtal på en löptid 

på mer än 12 månader ska redovisas såvida den underliggande tillgången inte är av lågt värde 

och b) avskrivningarna på leasingtillgångarna är separerade från leasingsskulderna i 

resultaträkningen. Företag ska tillämpa denna standard på alla leasingavtal, inklusive leasingavtal 

för nyttjanderätt av avtal om vidareuthyrning, med undantag för avtal enligt IFRS 16 p.3 a-e, vilket 

exempelvis kan vara leasingavtal som berör prospektering av olje- och naturgasfyndigheter, 

mineraltillgångar, biologiska tillgångar och licenser för immaterialrätter. 

 

Skillnaden från den tidigare standarden är att nu ska leasingtagaren vid inledningsdatumet redovisa 

en nyttjanderätt på tillgångssidan och en leasingsskuld på skuldsidan för alla leasingavtal enligt 

IFRS 16 p.22. Leasingtagaren ska värdera nyttjanderätten till anskaffningsvärdet enligt IFRS 16 

p.23 och i p.24 framgår det vad kostnaden för nyttjanderätten ska innehålla. IFRS 16 har två 

övergångsbestämmelser som företagen kan välja vid tillämpning av regelverket. Det första är att 

de operationella leasingavtalen tillämpas fullständigt, vilket innebär att de omvärderas i sin helhet. 

Det andra alternativet är att de operationella leasingavtalen tillämpas retroaktivt, vilket innebär att 

leasingavtalen får omräknas i enlighet med IFRS 16.  I IFRS 16 p.31 framgår det att leasingtagaren 

ska tillämpa avskrivningsbestämmelserna IAS 16 Materiella anläggningstillgångar för 

nyttjanderätten när den ska skrivas av. Om nyttjanderätten behövs skrivas ner ska leasingtagaren 

tillämpa IAS 36 Nedskrivningar och redovisa den eventuella nedskrivningen. Leasingsskulden ska 

värderas enligt IFRS 16 p.36 a-c, vilket exempelvis kan vara att öka det redovisade värdet för att 

kunna återspegla räntan på leasingsskulden.  

 

I IFRS 16 p.47-50 framgår det hur presentationen av leasingavtalen ska se ut och om det ska 

redovisas i företagets finansiella ställning eller i noterna. I IFRS 16 p.51-60 står det om vilka 

upplysningar om nyttjanderätten och leasingsskulden som företaget måste lämna för att alla ska 

kunna få ta del av det.  
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3.1.1 Undantag i IFRS 16 

Det finns undantag där IFRS 16 inte bör tillämpas, vilket anges i IFRS 16 p.5-8. I IFRS 16 p. 5(a) 

och 5(b) framgår det att leasingavtal som är av en kortare tid än 12 månader och avtal där den 

underliggande tillgången är av lågt värde behöver inte p.22-49 i IFRS 16 tillämpas. Ett ytterligare 

undantag är att leasinggivaren får fortsätta att välja mellan att klassificera ett leasingavtal som 

antingen operationellt eller finansiellt enligt IFRS 16 p.61. Regler för hur detta ska bedömas och 

redovisas framgår i p.62-97. 

 

 Syftet med införandet av IFRS 16   

Ett av IFRS syften med införandet av den nya standarden är att kunna öka synligheten av 

företagens leasingavtal och bättre reflektera den ekonomiska verkligheten (IFRS 2019). Den 

tidigare redovisningen av leasing mötte inte användarnas behov, vilket gjorde att användarna fick 

räkna om den operationella leasingen själva för att få en bild av den. Då flertalet olika modeller 

användes för detta skapades en informationsasymmetri kring leasingen i marknaden. I och med 

uppdelningen av två olika sorters leasing skapades också utrymme för företagen själva att välja 

hur de ska värdera och redovisa leasingen och där med kunna påverka resultaten för att nå ett 

önskat utfall. Ytterligare ett syfte med IFRS 16 är att information om både kreditrisken och värdet 

på tillgången ska bli tillgängligt för marknaden (IFRS 16). Det ska också bidra till att de som 

använder sig av finansiella rapporter ska kunna jämföra bolag som leasar sina tillgångar med de 

företag som lånar för att finansiera tillgångarna (IFRS 2019). 

 

 Implementering 

Den 1 januari 2019 implementerades IFRS 16. Det gjordes flera överväganden av IASB av den 

feedback som kommit in från redovisare och användare, för att bestämma datum för 

implementering av standarden (redovisare är de som upprättar redovisningen i bolagen och 

användarna är intressenter som läser de finansiella rapporterna) (BC IFRS 16, BC268). 

Användarna föredrog en tidigare implementering för att IFRS 16 skulle träda i kraft vid samma 

tidpunkt som både IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. 

Detta ansågs för att all förändring skulle ske samtidigt, men även för att den nya standarden ger 
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bättre information om leasingen (BC IFRS 16, BC269). Redovisarna å andra sidan ansåg att det 

var för tidigt för att de skulle hinna genomföra alla implementeringar samtidigt. Enligt deras 

bedömning krävdes det tre år för dem att hinna förbereda sig (BC IFRS 16, BC270). Därmed 

bestämde IASB att implementeringen senaste skulle ske 1 januari 2019 (BC IFRS 16, BC271), 

men tillåter även tidigare implementering för de företag som vill det (BC IFRS 16, BC272). För 

en tidigare implementering krävs det dock att IFRS 15 redan är eller införs samtidigt. Möjligheten 

för tidigare implementering ges gör att företagen själva ska kunna välja, samt för att ge dem som 

väljer att implementera hela IFRS under denna period möjlighet att implementera även den nya 

standarden samtidigt (BC IFRS 16, BC272). 

 

 Effekterna 

3.4.1 Balansräkning 

Omklassificering av leasingavtalen innebär att operationella avtal redovisas som finansiella i 

stället, vilket bild 1 visar visuellt. Bild 1 visar även skillnaden mellan IAS 17 och IFRS 16 (IFRS 

2016). De effekter som IFRS 16 får på balansräkningen är följande; leasingtillgångarna ökar, 

finansiella skulder ökar och eget kapital minskar. Leasingsskulden kommer redovisas som en del 

kortfristig skuld och en del långfristig skuld. Den kortfristiga skulden är den leasingavgift som 

betalas inom det närmsta året och den långfristiga skulden är den resterande delen av 

leasingsskulden (IFRS 2016c). 

Bild 1: Balansräkning (IFRS 2016c) 
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3.4.2 Resultaträkning 

Bild 2 visar visuellt den effekt som IFRS 16 får på resultaträkningen. Kostnaden för den 

operationella leasingen kommer tas bort från resultaträkningen, vilket ökar EBITDA som är ett 

mått på företagets rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar, amorteringar och 

nedskrivningar. Därefter kommer det läggas till en avskrivning för alla leasingavtal, vilket till viss 

del reducerar rörelseresultatet. Efter det kommer räntor att redovisas för de leasade tillgångarna, 

vilket leder till att resultatet före skatt blir ungefär som innan (IFRS 2016a). 

Bild 2: Resultaträkning (IFRS 2016c) 

 

 

3.4.3 Kassaflödet 

IFRS 16 påverkar även kassaflödesanalyse genom att intäkten från den löpande verksamheten ökar 

samtidigt som kostnaden från finansieringsverksamheten också ökar. Denna förändring beror på 

att enligt IAS 17 redovisades det en utbetalning i den löpande verksamheten och enligt IFRS 16 

kommer denna utbetalning för leasingsskulden redovisas under den finansiella verksamheten i 

stället. Detta leder till att de löpande kassaflödena förväntas minska med en motsvarighet av vad 

de finansiella kassaflödena kommer öka med. På det stora hela kommer kassaflödesanalysen inte 

förändras utan det är de enskilda kassaflödena som ändras (IFRS 2016c).  
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3.4.4 Nyckeltal  

Tabell 1 - Hur nyckeltal kommer påverkas av införandet av IFRS 16 (IFRS 2016c) 

Nyckeltal Beräkningsmetod Förväntad effekt av IFRS 16 

Skuldsättningsgrad Totala skulder / Totalt Eget Kapital  Ökning  

Balanslikviditet  Omsättningstillgångar/Kortfristiga 

skulder 

Minskning 

EBIT- rörelseresultat  Olika metoder - vinster som inte beaktar 

vinster från investeringar och effekterna 

av skatt och räntor  

Ökning  

EBITDA  Resultat före skatt, amorteringar och 

avskrivningar  

Ökning  

Vinst eller förlust  Som de rapporterar och tillämpar IFRS  Beror på  

Avkastning på 

sysselsatt kapital 

(ROCE) 

EBIT / (Eget kapital + finansiella 

skulder) 

Beror på  

Avkastning på eget 

kapital (ROE)  

Vinst eller förlust / Eget kapital  Beror på 

 

• Skuldsättningsgraden förväntas öka enligt tabell 1, eftersom de finansiella skulderna ökar 

och eget kapital förväntas minska.  

• Balanslikviditeten förväntas minska för att kortfristiga skulder ökar genom att en 

leasingsskuld läggas till i de kortfristiga skulderna, samtidigt som omsättningstillgångar 

fortfarande är oförändrade. 

• EBIT ökar, vilket beror på att avskrivningskostnaden är lägre än kostnaden för 

leasingavtal utanför balansräkningen. 

• EBITDA ökar eftersom kostnaden för leasingavtal utesluts till stor del från 

resultaträkningen.  
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• Nyckeltalet avkastning på sysselsatt kapital beror också på om leasingavtalen förändras, 

eftersom EBIT ökar och det gör även de finansiella skulderna. Förändringen i nyckeltalet 

kommer därför vara beroende av egenskaperna i leasingportföljen.  

• Även avkastning på eget kapital är beroende av leasingportföljen, vilket gör att det är 

svårt att veta vad som händer (IFRS 2016c).  

 

3.4.5 Illustrativt exempel 

IFRS har gjort ett illustrativt exempel på skillnaden att redovisa med IAS 17 och IFRS 16, vilket 

förklaras härnäst, för att visa på skillnaderna praktiskt. Det ska tilläggas att exemplet är fiktivt. 

IFRS har gjort vissa antagande för att kunna visa de uppskattade effekterna och dessa är: 

a) en diskonteringsränta på 5 % används för alla leasingavtal som redovisas utanför 

balansräkningen. 

b) tillämpningen av IFRS 16, leder till en linjär avskrivningsmetod av leasingtillgångarna. 

c) leasingavtal vars värde är lågt och leasingavtal som löptiden är kort är inte väsentliga att 

redovisa. 

 

Företaget Airline redovisar ungefär 80 % av sin flygplansflotta i balansräkningen under finansiell 

leasing med tillämpningen av IAS 17. Det innebär att 20 % av Airlines leasingavtal inte redovisas 

i balansräkningen. 

 

Bild 3: Illustration över företaget Airline (IFRS 2016c)  
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Bild 3 visar skillnaden mellan att redovisa enligt IAS 17 och IFRS 16 och hur balans- och 

resultaträkningen samt kassaflödet förändras enligt ovannämnda förklaringar. I balansräkningen 

förändras leasingtillgångar och leasingsskulderna eftersom det redovisas fler leasingavtal där. Det 

innebär att hela balansomslutningen har blivit större. Resultaträkningen visar också vad som 

tidigare nämnts, att EBITDA ökar och rörelseresultatet reduceras till viss del eftersom det läggs 

till avskrivningar på leasingtillgångarna. Vinsten som redovisas enligt IFRS 16 blir ungefär 

densamma som för IAS 17. Kassaflödet visar också förändringen som förklarades innan, vilket är 

att den löpande verksamheten ökar medan finansieringsverksamheten minskar. Kostnaden flyttas 

från löpande verksamheten till finansieringsverksamheten och därför blir det ingen total förändring 

på kassaflödet (IFRS 2016c). 
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4 Teori 

Teorikapitlet inleds med att definiera fyra sätt för företag att anpassa sig på. Sedan ges en 

överblick över hypoteserna och valet av dem. Därefter beskrivs och förklaras Positive Accounting 

Theory och Legitimitetsteorin djupare för att kunna besvara syftet. Hypoteserna härleds direkt 

efter en teori har beskrivits, för att kunna se sambandet mellan anpassning och teorin. 

 Anpassningsmetoder 

I den här studien kommer det att fokuseras på hur företag kan anpassa sig till en ny 

redovisningsstandard redan innan standarden införs. Begreppet anpassning kan ses utifrån flera 

synvinklar. Det kan antingen vara att företagen ändrar i sina redovisningsrutiner och andra 

praktiska förändringar som standarden kräver. Men det kan också vara att företagen aktivt försöker 

påverka i vilken utsträckning de använder sig av leasing, hur de värderar de leasingkontrakt som 

de redan har, om de utvärderar konsekvenserna av standarden för att vara förberedd när standarden 

träder i kraft eller helt enkelt att de antar standarden tidigare för att uppnå en viss effekt. 

 

I den här studien kommer anpassning att definieras utifrån vad företagen gör för val gällande 

leasinganvändningen och vilka metoder som används för att anpassa sig till standardens införande. 

Därför kommer det göras en avgränsning från att inte studera anpassning i termer av vilka rutiner 

och processer de måste ändra på grund av leasingstandarden, samt inhämtning av kunskap för att 

kunna redovisa enligt IFRS 16. 

 

4.1.1 Early Adoption 

Ett sätt att anpassa sig i förväg efter IFRS 16 är att göra en så kallad Early Adopt. Det innebär att 

företaget ifråga antar standarden redan innan de är tvingade att redovisa enligt den. En Early Adopt 

kan göras av flera olika anledningar. Det kan handla om att företaget vill visa marknaden att de 

ligger i framkant gällande sin redovisning eller också kan det bero på att de har en marginell nivå 

av leasing, vilket gör att de inte påverkas i någon större utsträckning av den nya standarden. 
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Rogers (2003) har studerat Early Adoption i förhållande till innovation. Där menar Rogers (2003) 

att de som använder sig av Early Adoption är de vars åsikter som värderas högt av andra. Dessa 

föregår med ett gott exempel som andra sedan kan använda sig av när de själva ska anta en ny 

innovation eller liknande. De är ofta högt respekterade av andra inom samma område och de 

hjälper till att minska osäkerheten kring innovationen. Av detta kan det dras en parallell till Early 

Adoption inom redovisning och nya standarder. Det kan tänkas att de som använder sig av det vill 

visa att de ligger i framkant och föregå med ett gott exempel. 

 

Early Adoption leder till att balansomslutningen kommer att öka eftersom den operationella 

leasingen läggs till i balansräkningen. Samtidigt är resultaträkningen i stort sett oförändrad som 

helhet, men vissa resultatposter förändras. EBITDA ökar, vilket även rörelseresultatet gör, men i 

slutändan läggs det till kostnader för avskrivning och räntor för leasingen, vilket leder till att årets 

resultat blir nästintill oförändrat. Görs denna förändring skriver företagen ut det i årsredovisningen 

i noten för redovisningsprinciper, att Early Adoption har tillämpats.  

 

4.1.2 Omklassificering 

Ett annat sätt som företagen kan anpassa sig genom är att omklassificera sina leasingavtal i enlighet 

med IAS 17. Det regelverket som är föregångaren till IFRS 16, tillåter två olika typer av leasing, 

operationell och finansiell. Utan att anta IFRS 16 fullt ut kan företagen välja att endast 

omklassificera sina nuvarande operationella leasingavtal till finansiella, för att på så sätt få en 

mindre förändring när de väl bli tvingade att redovisa i enlighet med IFRS 16. IAS 17 som är det 

nuvarande regelverket ger företagen en större möjlighet att omvärdera de operationella 

leasingavtalen till finansiella, men inte vice versa. På så sätt kan de minimera skillnaderna före 

och efter införandet av IFRS 16. En orsak till anpassningen kan vara att företaget har en liten 

balansomslutning och vill blåsa upp den genom att tidigt lägga in större delen av leasingavtalen, 

för att göra balansomslutningen större. 
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Omklassificering kommer göra att balansomslutningen ökar på samma sätt som vid Early 

Adoption. Samma förändring gäller för resultaträkningen. Skillnaden mellan omklassificering och 

Early Adoption är att omklassificeringen inte skrivs ut tydligt i årsredovisningen att den har skett. 

För att se att en omklassificering har skett krävs det en grundlig analys av leasingnoten i 

årsredovisningen, vilket gör att den inte syns vid en snabb anblick av årsredovisningen. 

 

4.1.3 Minskning 

Ytterligare ett sätt att anpassa sig tidigare på kan vara att företagen förändrar sin användning av 

leasing, genom att minska leasinganvändningen och i stället använda sig av andra 

finansieringskällor. På det här sättet kommer den nya standarden inte påverka dem i lika hög grad, 

vilket skulle kunna göra implementeringen lättare när den väl sker. Det här skulle kunna vara ett 

alternativ för de företag som från början inte använder sig av leasing i en hög utsträckning, eller 

de som har möjlighet att finansiera sin verksamhet via andra metoder i stället. 

 

Genom att endast minska den operationella leasingen, kommer det inte ge någon påverkan på 

balansomslutningen eftersom den inte har redovisats där. Däremot om företaget har haft finansiell 

leasing och minskar denna, kommer balansräkningen att minska. Årets resultat ökar eftersom 

kostnadsposten för leasingen tas bort, om allt annat är lika. Minskningen av leasingen syns i noten 

för leasing i årsredovisningen. Om företagen byter ut leasingen mot en annan finansieringskälla 

blir påverkan på resultat- och balansräkning svår att förutse, då det beror på vilken 

finansieringsmetod företaget använder i stället. 

 

4.1.4 Utvärdering 

I stället för att göra en Early Adoption och anta standarden i förtid, kan företagen välja att anpassa 

sig till standarden genom att utvärdera konsekvenserna och följderna av införandet i god tid innan 

standarden börjar gälla. För att upplysa företagets intressenter om att en utvärdering har skett och 

vad denna visade, skriver företagen ut det i årsredovisningens noter. En utvärdering av standarden 

kommer inte påverka redovisningen i företaget eftersom inga förändringar gällande leasingavtal 
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eller värdering har gjorts. På samma sätt som vid Early Adpotion kan företag välja att anpassa sig 

genom en utvärdering för att visa att företaget är förberedda redan innan standarden antas och 

därmed gått igenom hur det kommer påverka dem i förlängningen. Företagen skulle också kunna 

välja att utvärdera IFRS 16 för att sedan kunna ta ett beslut om de vill anta standarden tidigare 

eller använda sig av någon annan anpassningsmetod. 

 

4.1.5 Ingen anpassning 

Företag har också valmöjligheten att inte göra någonting innan en ny standard införs. Då kan de 

välja att inte anpassa varken hur de använder leasing i verksamheten, om de ska omklassificera 

avtalen eller om de ska göra en Early Adoption. Anledningar till att inte anpassa sig över huvud 

taget kan vara flera, precis som att anpassa sig kan ha flera orsaker. Företagen kan exempelvis 

känna att de inte har varken tiden eller resurserna som krävs för att hinna med att förändra 

redovisningen innan den börjar gälla. Det kan också vara att det inte finner att de får någon större 

fördel av att anpassa sig i förväg, och av den anledningen väljer att vänta. Finner studien inget stöd 

för de ovannämnda anpassningssätten kommer det dras en slutsats att företaget inte anpassar sig. 

Det kommer därför inte att finnas några hypoteser som undersöker denna variabel. Sker ingen 

anpassning kommer det heller inte att förändra något i redovisningen om leasingen, och inte 

påverka varken resultat- eller balansräkning. 

 

Tabell 2 - Sammanfattning av anpassningsmetoderna 

 Vad är det? Balansräkningen Resultaträkningen Synlighet 

Early Adoption Tidigare tillämpning 

av regelverket 

Större 

balansomslutning 

Vissa resultatposter 

förändras, men årets 

resultat är nästintill 

oförändrat. 

I noterna i 

årsredovisningen 

Omklassificering Omvärdering av 

operationella till 

finansiella 

leasingavtal 

Större 

balansomslutning 

Vissa resultatposter 

förändras, men årets 

resultat nästintill 

oförändrat 

Syns ej 

Minskning Minskning av 

leasinganvändningen 

Minskad 

balansomslutning  

Ökat årets resultat  I noten för 

leasing i 

årsredovisningen 
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Utvärdering Utvärdera 

standarden 

Ingen påverkan Ingen påverkan I noterna i 

årsredovisningen 

Ingen 

Anpassning 

Förändrar ingenting 

angående leasingen 

Ingen påverkan Ingen påverkan Syns ej 

 

 Teorimodellen 

Företag står inför olika redovisningsval. Syftet med redovisningsvalet är att beslutet ska påverka 

det redovisade resultatet på ett visst sätt som är fördelaktigt för företaget eller för cheferna. Det 

kan exempelvis vara att strukturera ett leasingavtal så att det klassificeras som operationell leasing 

(vilket inte går att göra efter IFRS 16 införande), val som påverkar informationsnivån som 

företaget lämnar ut eller tiden för införandet av nya standarder enligt Fields, Lys och Vincent 

(2001). Dessa olika exempel påverkar redovisningen som i sin tur påverkar resultatet. Vidare 

menar de att redovisningsvalen också kan göras för att minska på skattebördan, undvika en del 

regelverk eller för aktieägarens egna vinning. Revisorer och redovisningskonsulter är oftast 

inblandade i de olika redovisningsvalen och kan bidra till att redovisningsvalen inte görs utifrån 

eget självintresse enligt Hjelström och Schuster (2011). 

 

IFRS 16 medför att företag står inför ett redovisningsval där de kan välja att tillämpa standarden 

tidigare än den börjar gälla, omklassificera sina leasingavtal, minska på leasingen eller utvärdera 

standarden. Anpassning till IFRS 16 kan ske av två olika skäl i denna modell. Det första skälet är 

legitimitet, vilket innebär att företaget vill visa upp för intressenterna att de har anpassat sig tidigare 

och på så sätt vinna legitimitet. Det andra skälet är opportunism, vilket betyder att företagen putsar 

på sina nyckeltal, påverkar sifforna och vill styra redovisningen mot sina mål. Det kan innebära 

att företag som redan är nöjda med sina nyckeltal inte väljer att anpassa sig tidigare eftersom det 

kan få konsekvenser som påverkar nyckeltalen och redovisningen negativt. Medan andra företag 

som redovisar sämre nyckeltal i stället är mer benägna att förbättra nyckeltalen och resultaten och 

på så sätt anpassa sig till standarden. 

 

Bild 4: Teorimodell 
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Modellen bygger på två stycken övergripande teorier Positive Accounting Theory (PAT) och 

legitimitetsteorin, som gör att det finns incitament till att anpassa sig på olika sätt för att kunna 

påverka resultat- och balansräkningen. Incitamenten förklaras tydligare i hypoteshärledningarna 

nedan. 

 

 Hypotessammanställning 

Hypoteserna har utformats utifrån de två övergripande teorierna Postive Accounting Theory och 

legitimitetsteorin. De olika hypoteserna syftar till att få flera perspektiv på hur anpassning kan se 

ut och de delar som anpassningen kommer påverka i redovisningen, men även för företaget i helhet 

och dess intressenter. Vidare har valen av hypoteser gjorts för att kunna säga något om alla metoder 

att anpassa sig på. 

 

De första hypoteserna, nummer 1 till 5, grundar sig i PAT och inleds med en hypotes om företagets 

uppmärksamhet spelar roll för valet av anpassning. Sedan kontrollerar hypotes 2 till 5 huruvida 

nyckeltalsputsning kan vara en drivkraft för anpassning. De tre resterande hypoteserna har sin 

utgångspunkt i legitimitetsteorin. De fokuserar på de anpassningsmetoder som kan ge företaget en 

högre legitimitet och vad som kan vara en drivkraft för företaget att söka högre legitimitet. 
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4.3.1 Sammanställning av hypoteser: 

Hypoteser inom PAT: 

H1a: Balansomslutningen har en negativ relation till omklassificering 

H1b: Balansomslutningen har en negativ relation till Early Adoption 

 

H2a: Skuldsättningsgrad har en negativ relation till omklassificering 

H2b: Skuldsättningsgrad har en negativ relation till Early Adoption 

 

H3a: Räntabiliteten på totalt kapital har en positiv relation till omklassificering 

H3b: Räntabiliteten på totalt kapital har en positiv relation till Early Adoption 

H3c: Räntabiliteten på totalt kapital har en negativ relation till minskning 

 

H4a: Rörelsemarginalen har en negativ relation till omklassificering 

H4b: Rörelsemarginalen har en negativ relation till Early Adoption 

H4c: Rörelsemarginalen har en negativ relation till minskning 

 

H5a: Balanslikviditet har en positiv relation till omklassificering 

H5b: Balanslikviditet har en positiv relation till Early Adoption 

H5c: Balanslikviditet har en negativ relation till minskning 

Hypoteser inom legitimitetsteorin: 

H6a: Storleken på företaget har en positiv relation till Early Adoption 

H6b: Storleken på företaget har en positiv relation till utvärdering 

 

H7a: Revisorer från Big 4 har en positiv relation till Early Adoption 

H7b: Revisorer från Big 4 har en positiv relation till utvärdering 

H8: Andelen leasing har en negativ relation till Early Adoption 
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 Positive Accounting Theory 

Deegan och Unerman (2011) menar att det finns positiva och normativa teorier som har olika 

syften. Normativa teorier ska beskriva hur företag ska tillämpa ekonomisk redovisning, medan 

positiva teorier försöker förklara och förutsäga speciella fenomen inom ekonomin. PAT är en 

positiv teori som försöker förklara och förutsäga varför företag väljer vissa redovisningsmetoder 

framför andra enligt Watts och Zimmerman (1978). 

 

Inom PAT finns det två olika perspektiv som kan styra företagsledningen mot olika val av 

redovisningsmetoder enligt Watts och Zimmerman (1990) och dessa är effektivitetsperspektivet 

och det opportunistiska perspektivet. Effektivitetsperspektivet förklarar hur olika avtal som på 

förhand införs får betydelse för att kunna minimera avtals- och agentkostnader. Det är därför 

kopplat till ex ante-perspektivet vilket innebär att företagsledningen tänker i förhand för att kunna 

minimera agentkostnader. Utifrån detta perspektivet väljs de redovisningsmetoder som är mest 

effektiva för att kunna dra ner på kostnaderna. Det kan förekomma att företagsledningen inte väljer 

de redovisningsmetoder som ger högst egennytta eller högst bonus (vilket är utgångspunkten i det 

opportunistiska perspektivet) men i stället väljer de att tillämpa redovisningsmetoder som bäst 

redovisar användandet av den underliggande tillgången och på sätt redovisar en rättvisande bild 

av företaget (Watts och Zimmerman 1990). 

 

Det opportunistiska perspektivet skiljer sig däremot en del från effektivitetsperspektivet enligt 

Watts och Zimmerman (1990). Inom det opportunistiska perspektivet förutsägs att chefer väljer de 

redovisningsmetoder som ökar vinsten som i sin tur ökar bonusen för företagsledningen. Det antas 

att det är svårt för företagsledningen att veta vilka redovisningsmetoder och principer som de ska 

tillämpa i vissa situationer, därför väljs metoderna först efter att avtal har ingåtts. Det 

opportunistiska perspektivet utgår från ett ex post-perspektiv (i efterhand) eftersom de 

opportunistiska åtgärderna kan genomföras efter att avtalsbestämmelserna har införts. Ett exempel 

på en opportunistisk åtgärd är att företagsledningen väljer att tillämpa en avskrivningsmetod som 

ökar resultatet, men som inte behöver reflektera det verkliga värdet av tillgången. Det innebär att 
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företaget inte redovisar en rättvisande bild av företaget, utan för att öka sin egen bonus i stället 

(Watts och Zimmerman 1990). 

 

Det finns tre stycken hypoteser som är byggstenar till forskningen inom PAT enligt Watts och 

Zimmerman (1990). Dessa hypoteser är bonusavtal, skuldsättning och politisk påverkan och de 

har visat sig vara förknippade med valet av redovisningsmetoder. Litteraturen som finns om dessa 

tre hypoteser menar att alla är kopplade till att företagsledningen agerar opportunistiskt. Hypotesen 

om bonusavtal handlar om att företagsledningen är mer benägna att välja en redovisningsmetod 

som ökar företagets nuvarande intäkter och därigenom får en bonus. Dock menar Watts och 

Zimmerman (1990) att hypotesen inte alltid ger företagsledningen incitament att öka vinsten. Om 

det exempelvis är ett år där resultatet är lågt och ingen bonus kommer att delas ut på denna nivån, 

har företagsledningen i stället incitament för att minska vinsten, eftersom inga bonusar delas ut i 

vilket fall och det blir enklare att göra ett bättre resultat nästa år i stället.  

  

Den andra hypotesen handlar om att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har desto mer sannolikt 

är det att företagsledningen väljer redovisningsmetoder som kommer att öka vinsten enligt Kalay 

(1982). Det är därför viktig att redovisa goda resultat och en bra skuldsättningsgrad för att öka 

förtroendet för investerarna på aktiemarknaden och på sätt kunna få tillgång till lån av banker och 

kreditinstitut (Watts & Zimmerman 1990), vilket tyder på att en för hög skuldsättningsgrad inte 

heller är bra för då är det svårt att få ytterligare lån av banker och kreditinstitut. 

 

Den tredje hypotesen innebär att stora företag är mer benägna än små företag att använda 

redovisningsmetoder och bokföringsval för att minska den rapporterade vinsten. Företagen vill 

inte dra till sig uppmärksamhet som kan innebära en politisk inblandning och använder därför 

redovisningsmetoder som ett verktyg för att kunna minska vinsten enligt Watts och Zimmerman 

(1979, 1990). Den politiska påverkan kan generera kostnader för företaget enligt Stigler (1971). 

 

Det som kan konstateras efter en genomgång av PAT är att hypoteserna och perspektiven försöker 

förklara om hur företagsledningen agerar om det finns möjlighet till flexibilitet när det gäller valet 



 

 

 

 30 

av redovisningsmetoder. Denna teori kan hjälpa till att förklara varför företagen väljer att anpassa 

sig på de olika anpassningssätten, som tidigare nämnts, inför en ny standard. 

 

4.4.1 Hypotes 1 – Politisk påverkan 

Företagen kan påverka sina balansräkningar genom att välja olika redovisningsmetoder och på så 

sätt antingen öka eller minska balansomslutningen. Balansräkningens roll har tidigare varit ganska 

underskattad men efter finanskrisen 2008 fick balansräkningen en större roll enligt SCB (2010). 

Balansräkningen visar skulder, tillgångar och eget kapital vid en viss tidpunkt och summan av 

tidigare transaktioner och flöden. Det gör att balansräkningen är både framåt - och bakåtblickande 

och ger en helhetsbild av företagets ekonomi. Intresset för balansräkningen ökade till följd av att 

flera bankers balansräkningar blåstes upp och var en av orsakerna till finanskrisen (SCB 2010). 

Uppblåsta balansomslutningar grundar sig i stora värdeförändringar och ovanliga ekonomiska 

beteende. Detta kan vara en anledning till att företag som redan har stora balansomslutningar inte 

vill öka sin balansomslutning ytterligare för att inte skapa oro på marknaden. Morales-Díaz och 

Zamora-Ramírez (2018) hävdar att tillgångarna i balansomslutningen kommer att öka med upp till 

84 %, samtidigt som skulderna kan öka med upp till 160 % i de enskilda företagen när IFRS 16 

införs. Det här visar att balansomslutningen kan få en omfattande förändring med IFRS 16 i vissa 

företag. Dessa företag har då en stor möjlighet att kunna påverka när och även hur mycket av 

förändringen som sker på en gång. Antingen genom att omklassificera en del av leasingavtalen för 

en mindre drastisk övergång, eller genom att implementera allt på samma gång och få en markant 

skillnad. 

 

Utifrån PAT och politisk påverkan är större företag mer benägna att använda redovisningsmetoder 

som minskar den rapporterade vinsten enligt Watts och Zimmerman (1979, 1990) och den politiska 

påverkan kan generera kostnader för företaget enligt Stigler (1971), vilket vill undvikas. 

Anledningen till att företagen vill minska den rapporterade vinsten är för att inte dra till sig 

uppmärksamheten och undvika en politisk inbladning. Framförallt är det stora företag som är 

kopplade till politisk påverkan och vill dra ner på det redovisade resultatet (Ball, Foster, Gonedes 

& Jensen 1982; Cahan 1992) men Watts och Zimmerman (1978) menar att även totala tillgångar 

och försäljningen har en koppling till politisk påverkan. En ytterligare studie som är utförd av 
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Jones (1991) visar att chefer minskar inkomsterna genom periodiseringar när de utsätts för 

granskning av importkostnader av myndigheter. Det kan dras en parallell att företag som har en 

stor balansomslutning utan att redovisa alla leasingavtal, har incitament att inte tillämpa 

regelverket tidigare, för att inte öka balansomslutningen ytterligare och skapa oro på marknaden. 

En stor balansomslutning kan också leda till att företaget får uppmärksamhet och granskas extra. 

Det kan innebära att de kommer välja olika redovisningsmetoder beroende på storleken på 

balansomslutningen från början. Om företaget har en liten balansomslutning, finns det ingen 

anledning att inte omklassificera sina leasingavtal. Däremot bör det undersökas om en stor 

balansomslutning motverkar att företag omklassificerar sina leasingavtal. Därför ska följande 

hypotes testas: 

 

H1a: Balansomslutningen har en negativ relation till omklassificering 

 

På samma sätt bör balansomslutningen ha en liknande effekt till Early Adoption eftersom både 

Early Adoption och omklassificering får samma resultat på balans- och resultaträkningen samt 

kassaflödet. Skillnaden mellan de två olika anpassningarna är att Early Adoption går att utläsa i 

årsredovisningen, medan omklassificering inte gör det. Därför bör även följande hypotes testas: 

 

H1b: Balansomslutningen har en negativ relation till Early Adoption 

 

4.4.2 Earnings management-hypoteser 

Företagsledningen agerar i självintresse och manipulerar de finansiella rapporterna till sin egen 

fördel som i sin tur påverkar nyckeltalen (Watts & Zimmerman 1978). Detta skulle kunna göras 

genom en tidigare anpassning till en ny redovisningsstandard. När företag påverkar redovisningen 

brukar det i litteraturen kallas earnings management och återfinns inom ramen för PAT. 

Definitionen av earnings management är när företagsledningen väljer att göra olika bedömningar 

av redovisningsprinciper för att kunna ändra de finansiella rapporterna, och på så sätt vilseleda 

intressenter om hur det går för företaget enligt Healy och Wahlen (1999).  Vidare menar de att 

earnings management används mer när regelverket tillåter företaget att göra egna bedömningar. 
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Earnings management kan även vara att påverka vinsten, resultatet, kassaflödet samt nyckeltalen 

enligt Brad, Dobre, Turlea och Braşoveanu (2014). 

 

För företagsledningen kan det utifrån earnings management då finns skäl att tidigarelägga 

anpassningen till en ny redovisningsstandard för att påverka framställningen av resultatet. 

Orsakerna till detta kan vara flera, men en drivkraft kan vara för att jämna ut resultaten mellan 

åren och slippa stora svängningar i både nyckeltal och resultat. Vidare kan det då finnas anledning 

för ledningen att göra gradvisa anpassningar, genom att exempelvis använda sig av 

omklassificering eller minskning av leasing. Omklassificering och minskning av leasing påverkar 

inte redovisningen i lika stor utsträckning som om standarden hade antagits i sin helhet på en gång. 

Income smoothing kan användas av företagets ledning för att minska variationen i vinsten, i den 

omfattning som är laglig inom de redovisningsprinciper som finns enligt Biedleman (1973) och 

ingår inom ramen för earnings management (Sun 2014). Income smoothing skulle därför kunna 

ses som en gradvis anpassning. Beidleman’s (1973) studie visar dock att företag inte utnyttjar de 

tillfällen som ges att använda sig av income smoothing. Studien menar att anledningen till att 

income smoothing inte utnyttjas är för att företagen inte är medvetna om de positiva effekter det 

kan ge, medan vissa inte anser att fördelarna är tillräckliga för att väga upp nackdelarna som det 

kan ge. Men enligt income smoothings resonemang bör företag ändå vilja jämna ut resultaten 

genom en gradvis anpassning. 

 

Genom en tidigare anpassning till en ny standard kan företaget alltså välja hur de vill framställa 

sina nyckeltal, då de olika anpassningsmetoderna ger olika möjligheter. Swait, Patel och Warren’s 

(2018) studie visar att företagsledningen utvärderar vad den nya standarden har för påverkan på 

det redovisade resultatet, och utifrån effekten avgör företagsledningen om standarden ska antas 

tidigare eller inte. Barth, Landsman och Lang (2008) hävdar också att earnings management spelar 

en viktig roll i beslutet om en tillämpning till ny standard ska ske. Dock visar en studie av Kouki 

(2018) att användningen av earnings management minskar vid införandet av IFRS, vilket innebär 

att företagsledningen är begränsade vid användningen av det. Men och andra sidan menar Capkun, 

Collins och Jeanjean (2016) att earnings management och framförallt income smoothing har ökat 
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i och med införandet av IFRS, vilket visades gälla för både företag som gjorde en Early Adopt och 

företag som tillämpade regelverket när det blev obligatoriskt. 

 

Det finns opportunistiska skäl till att välja ett tidigare anpassningstillfälle utifrån hur redovisningen 

ser ut (Watts och Zimmerman 1990), vilket i sin tur kan påverka nyckeltalen. Med andra ord kan 

nyckeltalen ha en inverkan på om företaget väljer att anpassa sig tidigt eller inte. Det finns många 

olika nyckeltal som exempelvis berättar något om lönsamheten eller likviditeten hos ett företag 

och som sedan revisorer, redovisningskonsulter, finansiärer, rådgivare och andra intressenter kan 

ta del av (Anon 2010). Därför ligger det i företagens intresse att framställa sina nyckeltal på ett 

positivt sätt och använda sig av redovisningsmetoder som putsar dem extra enligt det 

opportunistiska perspektivet och på så sätt även öka ledningens och chefernas eventuella bonusar. 

 

Vissa företag kommer dock vilja skjuta upp på anpassningen så länge som möjligt då en del 

nyckeltal försämras i och med IFRS 16, vilket gör att företagen väntar så länge som möjligt med 

att anpassa sig. Får nyckeltalen en negativ påverkan på företagen kommer ledningen vilja agera i 

självintresse enligt Watts och Zimmerman (1978) för att på så sätt kunna utnyttja bonusen som 

nyckeltalen kan ge. Däremot kan det även finnas de som vill anpassa sig tidigt för att antingen 

gradvis anpassa sig för att minska variationen i nyckeltalen genom income smoothing (Biedleman 

1973) eller ta smällen och anpassa sig med en gång, för att på så sätt kunna jobba på en förbättring 

till framtiden tidigare. Valet av tidig anpassning kommer bero på vilka konsekvenser företaget 

utsätts för och hur ledningen vill framställa redovisningen och nyckeltalen. 

 

4.4.2.1 Hypotes 2 - Skuldsättningsgradens påverkan 

Ett av de anpassningssätt som har tagits upp är omklassificering. Omklassificering av leasingen 

kan ses som en form av anpassning till regelverket utan att tillämpa det fullt ut. Företaget kan 

därför välja att omklassificera leasingavtalen innan standarden genomförs och på så sätt anpassa 

sig. Med utgångspunkt i PAT och Watts och Zimmerman’s (1990) hypotes om 

skuldsättningsgraden, menar de att företag med en högre skuldsättningsgrad mer troligt väljer 

redovisningsmetoder som ökar resultatet. Ökade resultat kan i sin tur leda till bonusar, vilket 
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företagsledningen anser viktigt och ständig strävar efter att få. En för hög skuldsättningsgrad är 

inte heller bra för då det kan det bli svårt att få ytterligare lån av banker och kreditinstitut och den 

finansiella risken ökar. Företag som har en hög skuldsättningsgrad är dessutom känsligare vid 

lågkonjunkturer. 

 

Enligt tidigare studier har skuldsättningsgraden en påverkan på redovisningsval (Jensen & 

Meckling 1976; Smith & Warner 1979; Leftwich 1983; Bowen, Noreen & Lazey 1981 Watts & 

Zimmerman 1990), vilket innebär att det är en faktor som spelar roll när det gäller 

redovisningsvalet. Företag vill troligtvis inte öka skuldsättningsgraden mer än nödvändigt, då det 

kan ge negativa effekter som nämnts ovan. Skuldsättningsgraden ökar när företagen implementerar 

IFRS 16, eftersom omklassificering av leasingavtalen ökar tillgångarna och skulderna samtidigt 

som det egna kapitalet är oförändrat enligt IFRS (2016c). Det kan i sin tur leda till att företag som 

redan har en hög skuldsättningsgrad inte kommer vilja öka den ännu mer. Men de som har en låg 

skuldsättningsgrad kan då i stället vilja anpassa sig för att det inte spelar så stor roll om 

skuldsättningsgraden ökar en aning. Det är också värt att nämna att om företagen inte kommer att 

påverkas i stor utsträckning av anpassningen till den nya standarden, kan det finnas skäl att 

omklassificera sina leasingavtal eller tillämpa regelverket tidigare. Det blir därför inget omfattande 

arbete för företaget att göra en tidig anpassning, vilket kan vara ett skäl till att göra en anpassning. 

Det kan också få den motsatta effekten att företagen inte gör någonting alls, om de inte uppnår 

någon mätbar effekt. Det sammanlagda resonemanget leder in på den andra hypotesen: 

 

H2a: Skuldsättningsgrad har en negativ relation till omklassificering 

 

Likt hypotes 1a och 1b, bör även hypotes 2 testas gentemot både omklassificering och Early 

Adoption, eftersom de är två anpassningssätt som får samma effekt redovisningsmässigt. 

 

H2b: Skuldsättningsgrad har en negativ relation till Early Adoption 
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4.4.2.2 Hypotes 3 - Räntabilitetens påverkan 

I kapitel 3 presenterades det att IFRS 16 kommer påverka nyckeltalen på olika sätt. Därmed kan 

företagsledningen använda sig av earnings management för att påverka sina nyckeltal för att uppnå 

ett önskat resultat. Ett nyckeltal som finns är avkastning på totalt kapital, även kallat räntabilitet 

på totalt kapital (ROA). ROA fokuserar på förvaltningen av de totala tillgångarna. Nyckeltalet 

påverkas av nästan alla poster i resultaträkningen, förutom räntekostnader och finansiering (Anon 

2010). 

 

Alin, Traian och Florin (2018) hävdar att räntabiliteten på totalt kapital kommer att påverkas 

negativt av införandet av den nya standarden, dock menar de att det finns skillnader i påverkan 

beroende på vilken sektor som undersöks. Alin, Traian och Florin (2018) påpekar också att 

implementeringen av standarden har potential att ändra operativt och strategiskt beslutsfattanden 

för de operationella leasingavtalen, framförallt för de företag som har mycket leasingavtal. 

 

En studie om hur nyckeltalen påverkas av IFRS 16 utförd av Morales-Díaz och Zamora-Ramírez 

(2018) visar på att räntabilitet på totalt kapital kommer att ändras i och med att den nya standarden 

införs. Studien påpekar också att beroende på vilken bransch som företaget är verksam i, har de 

olika stora volymer med operationella leasingavtal generellt. De branscher som har mest 

operationella leasingavtal är flygbolag, hotell, detaljhandel och telekommunikation. Morales-Díaz 

och Zamora-Ramírez (2018) påpekar att tidigare forskare har delade åsikter om hur ROA kommer 

ändras, dock visar deras resultat att ROA ökar med 3,07 % i relation till deras urval. De hävdar 

också att om ROA är relativt låg, kommer implementeringen av IFRS 16 ha en högre inverkan. 

Dock menar de att ROA minskar inom vissa branscher, vilket är inom media, läkemedel och 

material på grund av IFRS 16 (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 2018). 

 

Räntabilitet på totalt kapital kommer i och med den nya standarden ändras, då både balans- och 

resultaträkning påverkas. Företagen har dock en valmöjlighet av att kunna påverka detta tidigare 

genom att anpassa sig på något sätt. Både Early Adoption och omklassificering kommer 

förmodligen påverka räntabiliteten på ett negativt sätt, eftersom resultatet är oförändrat medan de 

totala tillgångarna ökar, vilket resulterar i minskad räntabilitet. Albertsson (2015) menar att 
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räntabiliteten på totalt kapital är ett avkastningsmått som visar om företaget får tillräcklig 

avkastning för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten. Det innebär att en hög räntabilitet är 

en fördel att ha. Ur PAT och earnings management’s perspektiv väljer ledningen att använda sig 

av metoder som gynnar dem själva via bonusprogram (Watts & Zimmerman 1978; Healy & 

Wahlen 1999), vilket gör att de kommer att välja Early Adoption eller omklassificering om 

företaget anser sig ha en hög och stabil räntabilitet. Då kan de kosta på sig att omklassificera en 

del av avtalen och samtidigt använda sig av income smoothing för att få ett jämnare resultat på 

nyckeltalet mellan åren (Biedleman 1973). Företagen kan även välja att tillämpa regelverket 

tidigare eftersom de ändå måste tillämpa regelverket förr eller senare och kan då lika gärna göra 

det med en gång om det ändå inte påverkar räntabiliteten i någon större utsträckning. Däremot är 

de företag som har en sämre och lägre räntabilitet inte benägna att minska räntabiliteten mer än 

vad som behövs, och de kommer att tillämpa regelverket när det blir aktuellt. Därför finns det 

incitament för att testa följande två hypoteser: 

 

H3a: Räntabiliteten på totalt kapital har en positiv relation till omklassificering 

H3b: Räntabiliteten på totalt kapital har en positiv relation till Early Adoption 

 

Anpassning genom minskning av leasing får däremot en omvänd påverkan, eftersom en minskning 

av leasing förmodligen ökar räntabiliteten på totalt kapital (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez 

2018). Minskningen av leasingen ökar resultatet samtidigt som tillgångarna hålls konstanta, vilket 

ger en ökad räntabilitet, förutsatt att allt annat är lika. Anskaffar företaget tillgången på ett 

alternativt sätt till leasing blir effekten inte förutsägbar, vilket gör att alternativen inte går att 

studera och yttra något om. Förenklingen att allt annat hålls lika görs för att kunna uttala något om 

hur minskningen av leasingen påverkar räntabiliteten. Dock kan det diskuteras kring varför 

företagen inte har minskat på leasingen tidigare, eftersom det finns fördelar med att minska 

leasingen. Det kanske är för att den operationella leasingen har varit dyrare än lånefinansierat köp, 

men att det kompenserades av att den operationella leasingen doldes i redovisningen. I och med 

att den operationella leasingen tas bort, försvinner även fördelen med att leasa tillgångar och då 

kan ett lånefinansierat köp vara mer rationellt. Som tidigare nämnts är en högre räntabilitet bättre 

och därav av kan ledningen använda det för att försöka gynna sig själva (Watts & Zimmerman 
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1978), vilket leder till ett negativt samband mellan räntabilitet och minskning av leasing. Detta 

leder till nästa hypotes: 

 

H3c: Räntabiliteten på totalt kapital har en negativ relation till minskning 

 

4.4.2.3 Hypotes 4 - Rörelsemarginalens påverkan 

Rörelsemarginal är ytterligare ett nyckeltal och det mäter hur stor prispress ett företag tål. Det 

innebär att rörelsemarginalen visar det procentuella överskott som varje omsättningskrona bidrar 

med efter avdrag för rörelsens kostnader inkluderat avskrivningar (Anon 2010). Detta överskott 

ska i sin tur täcka alla räntekostnader och även ge en eventuell vinst. Rörelsemarginalen är ett bra 

nyckeltal när det kommer till att göra trendanalyser för utvecklingen för det enskilda företaget, 

men även för att jämföra med andra företag i samma bransch (Anon 2010). 

 

Rörelsemarginalen antas öka vid införandet av den nya standarden, eftersom rörelseresultatet ökar 

och nettoomsättningen är oförändrad. Albertsson (2015) menar att ett högt marginalmått är bra för 

det tyder på att de har ett bra resultat i förhållande till företagets omsättning. Enligt PAT och 

earnings management väljer ledningen redovisningsmetoder som gynnar dem själva (Watts & 

Zimmerman 1978; Healy & Wahlen 1999). Enligt Brad et al. (2014) används earnings 

management bland annat för att påverka nyckeltalen. Swait, Patel och Warren (2018) menar att 

företagsledningen tänker på hur den nya standarden påverkar resultatet och utifrån effekten på 

resultatet bestämmer företagsledningen om standarden ska tillämpas tidigare eller inte. Eftersom 

rörelsemarginalen kommer öka med IFRS 16 kan det antas att Early Adoption och 

omklassificering har en negativ relation till rörelsemarginalen. Det är på grund av att de företag 

som har en låg rörelsemarginal bör vara mer benägna att öka rörelsemarginalen för att bättra på 

siffrorna och gynna sig själva. Därför är sannolikheten större att de kommer vilja tillämpa 

regelverket tidigare för att få ett bättre marginalmått och samtidigt även kunna använda sig av 

impression management Neu (1991) i Godfrey, Mather och Ramsay (2003) för att framstå som 

bättre. Impression management handlar om att chefer försöker påverka hur de finansiella 

rapporterna tolkas av läsaren enligt Neu (1991) i Godfrey, Mather och Ramsay (2003). 
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Även en minskning av leasingen kommer ha en negativ relation till rörelsemarginalen, för om 

företaget minskar leasingen tas kostnaden bort från resultaträkningen och därmed kommer 

rörelseresultatet öka och på så sätt även rörelsemarginalen, förutsatt att allt annat hålls lika. Detta 

resonemang leder till följande hypoteser: 

 

H4a: Rörelsemarginalen har en negativ relation till omklassificering 

H4b: Rörelsemarginalen har en negativ relation till Early Adoption 

H4c: Rörelsemarginalen har en negativ relation till minskning 

 

4.4.2.4 Hypotes 5 – Balanslikviditetens påverkan 

Ett annat nyckeltal är balanslikviditet som mäter den kortsiktiga betalningsförmågan, vilket är en 

viktig förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta bedrivas. Nyckeltalet innebär en 

jämförelse mellan de kortfristiga likvida tillgångarna och de kortfristiga skulderna. Om 

balanslikviditeten är under 100 % innebär det att företaget inte kan betala alla sina skulder, därför 

är det bra om balanslikviditeten i ett företag är över 100 % (Anon 2010). 

 

Tidigare forskning menar att skuldsättningsgraden har haft en påverkan på redovisningsvalen 

(Jensen & Meckling 1976; Smith & Warner 1979; Leftwich 1983). Skuldsättningsgraden och 

balanslikviditeteten är två nyckeltal som hänger ihop, eftersom skuldsättningsgraden visar 

skulderna och balanslikviditeten visar om skulderna kan betalas. Därmed kan det tänkas att även 

balanslikviditeten har en påverkan på redovisningsvalet. Brad et al. (2014) menar att 

företagsledningen använder sig av earnings management för att påverka nyckeltalen. 

Företagsledningen väljer även de redovisningsmetoder som gynnar dem själva (Watts & 

Zimmerman 1978; Healy & Wahlen 1999). Balanslikviditeten kommer att minska med införandet 

av IFRS 16, eftersom omsättningstillgångarna blir oförändrade medan de kortfristiga skulderna 

ökar. Det kan innebära att företag som redan har en hög och stabil balanslikviditet, väljer att 

tillämpa regelverket tidigare eller omklassificera sina leasingavtal, eftersom de har råd med att 

kosta på sig en minskning av balanslikviditeten. De företag som däremot inte har en stabil 
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balanslikviditet väljer att inte tillämpa regelverket eller omklassificera sina leasingavtal först när 

regelverket kräver det på grund av att de inte vill redovisa en sämre balanslikviditet än vad som 

behövs, vilket är det omvända mot income smoothing (Biedleman 1973). Det här leder till att 

balanslikviditeten har en positiv relation till omklassificering och Early Adoption och följande 

hypoteser ska därför testas: 

 

H5a: Balanslikviditet har en positiv relation till omklassificering 

H5b: Balanslikviditet har en positiv relation till Early Adoption 

 

Minskning av leasing kan få en omvänd effekt på balanslikviditeten då minskningen förmodligen 

ökar balanslikviditeten, på grund av att omsättningstillgångarna är oförändrade medan de 

kortfristiga skulderna minskar, förutsatt att allt annat är lika. Anskaffar företaget tillgångarna i 

stället går det inte att förutse vad som händer och därför görs en avgränsning om att allt annat är 

lika. Tidigare forskning menar som nämnt ovan, att skuldsättningsgraden har haft en påverkan på 

redovisningsvalet (Jensen & Meckling 1976; Smith & Warner 1979; Leftwich 1983) och på så sätt 

kan även balanslikviditeten ha en påverkan på minskningen av leasingen. Därför ska följande 

hypotes testas: 

 

H5c: Balanslikviditet har en negativ relation till minskning 

 

 Legitimitetsteorin 

Enligt Suchman (1995) är legitimitet en generell utvärdering av ett företags handlingar och 

händelser och reflekterar normer och värderingar som finns i samhället och inom specifika 

grupper. Legitimiteten är beroende av samhällets tankar och åsikter i olika frågor. Suchman (1995) 

definierar legitimitet enligt följande: Legitimacy is a generalized perception or assumption that 

the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed 

system of norms, values, beliefs, and definitions. (Suchman 1995, s.574) Vidare menar Suchman 

(1995) att det finns flera olika förklaringar till varför företag vill uppnå en hög legitimitetsnivå. De 
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främsta orsakerna är för att kunna behålla en hög trovärdighet och en fortsatt kontinuitet samt för 

att få aktivt eller passivt stöd. Legitimitet nås genom att företagets intressenter anser att företaget 

är önskvärt samt handlar korrekt enligt samhällets normer och värderingar (Suchman 1995). 

 

Legitimitet brukar studeras utifrån två olika perspektiv, strategiskt och institutionellt enligt 

Suchman (1995). De strategiska studierna tar fasta på att legitimiteten är beräknad, målmedveten 

och motsatt. Det innebär bland annat att legitimiteten styrs av cheferna och ledningen genom 

konkreta och målinriktade metoder som bland annat vinstplanering, budgeter och försäljning. 

Institutionell legitimitet handlar och å sidan om grundläggande övertygelser. Externa institutioner 

påverkar företaget i många avseenden och de kulturella definitionerna styr hur företaget är 

uppbyggt, styrs och uppfattas. Den största skillnaden mellan dessa perspektiven är att legitimiteten 

skapas antingen inifrån (strategiska) företaget eller utifrån (institutionella) externa aktörer 

(Suchman 1995). 

 

Suchman (1995) delar själv sedan in legitimiteten i tre underkategorier, nämligen pragmatisk, 

moralisk och kognitiv. Det är endast den kognitiva och den moraliska underkategorin som 

förklaras i denna studie, då de är mest relevanta i sammanhanget. Kognitiv legitimitet grundar sig 

på kognition i stället för utvärdering och intresse av handlandet i företaget. Det ska vara begripligt 

vad företaget sysslar med och uppfylla det som tas förgivet att företaget ska syssla med (Suchman 

1995). Moralisk legitimitet handlar om huruvida företagets handlande är i linje med vad samhället 

har för förväntningar på dem, vad som bör göras. Har företaget en hög moralisk legitimitet visar 

det att de tar hänsyn till alla intressenterna runt företag och inte enbart sig själva. 

 

4.5.1 Hypotes 6 – Storlek på företaget 

Sett utifrån det strategiska perspektivet av legitimitet kan det tänkas att företagsledning och 

cheferna vill anta en standard tidigare och göra en så kallad Early Adopt, för att öka legitimiteten 

av företaget. Suchman (1995) hävdar också att kognitiv legitimitet fås genom att överensstämma 

med etablerade standarder. Därmed kan det argumenteras för att eftersom IFRS är en etablerad 
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standard och har flera gånger tidigare kommit ut med nya standarder kan det ge företaget extra 

legitimitet att göra en Early Adopt till IFRS 16. 

 

Ashforth och Gibbs (1990) menar att det finns fyra olika sätt att antingen få, behålla eller reparera 

legitimiteten för ett företag. Det första som de kan göra är att informera intressenterna om 

förändringar i företagets agerande som går i linje med samhällets förväntningar och värderingar. 

Det andra är att de i stället kan försöka förändra hur företagets aktiviteter uppfattas, i stället för att 

förändra sitt eget beteende (påstå en förändring som egentligen inte har skett). En tredje sak de kan 

göra är att rikta uppmärksamhet bort från en viss typ av händelse och i stället rikta den mot andra 

aktiviteter som de utfört. Den sista saken de kan göra är att ändra de externa åsikterna och 

förväntningarna som finns på företaget genom att utföra aktiviteter som dessa intressenter 

uppskattar. 

 

Ett sätt att använda sig av strategierna som nämns ovan, för att få legitimitet, är att göra det via 

årsredovisningar och externa rapporter menar Deegan och Unerman (2011). Där kan företagen 

rapportera om förändringar och aktiviteter de har utfört som är i linje med samhällets och 

intressenternas förväntningar. I rapporterna kan de även välja att rikta uppmärksamhet mot sina 

styrkor och samtidigt rikta den från svagheterna. Teknikerna kan antingen vara symboliska (skriver 

om en förändring som egentligen inte har skett) eller verkliga (förändringar som faktiskt har hänt). 

Detta är något som används mycket inom redovisningen av social responsibility report (CSR) 

bland annat (Deegan & Unerman 2011). 

 

Carpenter och Feroz`s (1992) studie visar att State of New York implementerade GAAP för att 

återfå sin legitimitet för hur deras ekonomiska förvaltning sköttes. New York State hade under en 

tid innan implementeringen av GAAP visat svaga resultat, vilket hade lett till att många ifrågasatte 

deras förmåga att hantera statsfinanserna. De bestämde därför att införa GAAP för att återfå 

legitimiteten. GAAP är generellt accepterad som redovisningsstandard, vilket medför att det blir 

en symbol för legitimitet argumenterar Carpenter och Feroz (1992) för. Med införandet av GAAP 
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kan det dras en parallell till införandet av IFRS 16, som då också i någon grad borde ge en ökad 

legitimitet när det införs genom en Early Adoption. 

 

Watts och Zimmerman (1990) menar att företagets storlek spelar roll för hur mycket granskning 

de utsätts för. Ju större ett företag är desto mer granskning utsätts det för. För att kunna behålla 

legitimiteten när företag granskas, är det viktigt för dem att de kan anpassa sig till förändringar i 

samhället (Deegan & Unerman 2011). Suchman (1995) menar att det finns två olika sätt som de 

kan behålla legitimiteten på vid granskning, nämligen att förutse framtida förändringar i samhället 

och att försvara och förklara tidigare utförda aktiviteter. Genom att förutse förändringar, som IFRS 

16, och anpassa sig efter dem genom att göra en Early Adoption, kan företagen både behålla och 

återfå legitimitet. 

 

Langer och Lev (1993) har gjort en studie på Early Adoption på FAS No. 87, vilket är en standard 

som infördes för de som tillämpar FASBs regelverk. Denna studie visar på att större företag väljer 

att tillämpa Early Adoption i större utsträckning än små företag. Även Tung och Weygandt (1994) 

har genomfört en studie angående samma standard, FAS No. 87. Där hade de en hypotes om att 

små företag tenderar att tillämpa regelverket tidigare än större företag. Men deras resultat visade 

det motsatta, nämligen att större företag tillämpar Early Adoption mer än små företag, vilket är 

ytterligare ett bevis på att Early Adoption förekommer bland större företag i högre grad. Ali och 

Kumar (1994) i Han och Hsiao (2017) menar också att Early Adoption är vanligare bland större 

företag och Pincus och Wasley (1994) i Han och Hsiao (2017) påstår att företag som är mindre 

tenderar att anta standarden när det blir obligatoriskt. 

 

Dessutom hävdar Stent, Bradbury och Hooks (2017) att företag som gör en Early Adopt ser sig 

själva som marknadsledare, vilket förstärker resonemanget att större företag använder sig av Early 

Adoption i större utsträckning. Därför är blir det logiskt att anta att storleken har en positiv relation 

till Early Adoption, då tidigare studier har visat att ju större ett företag är desto mer troligt är det 

att de kommer tillämpa Early Adoption. Därutöver kan en Early Adopt leda till att företag ökar sin 

legitimitet som nämnt ovan, vilket flera företag eftersträvar enligt Suchman (1995) och tidigare 
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forskning (Deegan & Underman 2011). Det leder då in på följande hypotes som formuleras enligt 

följande: 

H6a: Storleken på företaget har en positiv relation till Early Adoption 

 

På samma sätt som att stora företag väljer att göra en Early Adoption i högre grad än små företag, 

bör det även kontrolleras om samma tendens finns för att enbart göra en utvärdering av IFRS 16. 

I och med att en ny standard träder i kraft, kan det tänkas att analytiker och andra intressenter 

förväntar sig att företaget ska utvärdera i vilken utsträckning som företaget påverkas. Detta för att 

uppnå en hög grad av moralisk legitimitet, vilket enligt Suchman (1995) kan uppnås genom att 

utföra de aktiviteter som företaget bör göra för att uppfylla samhällets och intressenternas krav. 

Det skulle kunna tänkas vara att utvärdera en kommande standard för att då kunna informera 

intressenterna vilken påverkan standarden får på företaget. Samtidigt kommer företaget att utsättas 

för desto mer granskning ju större det är enligt Watts och Zimmerman (1990), vilket i sin tur gör 

att de större företagen behöver anpassa sig till förändring i en högre utsträckning än de mindre 

företagen för att behålla sin legitimitet (Suchman 1995). Därav bör även följande hypotes testas: 

H6b: Storleken har en positiv relation till utvärdering 

 

4.5.2 Hypotes 7 – Revisorns påverkan 

Francis och Wang (2008) menar att redovisningsbyråer som tillhör Big 4, som är PwC, KPMG, 

EY och Deloitte, har ett högt anseende och rykte att leva upp till. Byråerna är därför mer beroende 

av att skydda detta goda rykte från både tvister och från att negativa rykten skapas, i jämförelse 

med byråer som inte ingår i Big 4. Därmed kan det dras en parallell till att Big 4 byråerna har större 

anledning att både behålla och öka sin legitimitet. Francis (2011) hävdar att revisonen håller en 

högre kvalitet när den utförs av en stor redovisningsbyrå, i jämförelse med om den skulle utföras 

av en mindre byrå. Då kvaliteten är högre borde det också tyda på att även kunskapen på de större 

byråerna är högre. Det här kan då leda till att företag som har en revisor från någon av Big 4 

byråerna blir mer benägna att implementera standarder tidigt, dels eftersom både företaget och 

revisorn vill behålla och få mer legitimitet, dels för att de på det viset har tillgång till mer kunskap 

om hur implementeringen ska gå till. Dessutom hävdar Trombley (1989) att revisorn har en 
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betydelsefull roll i företagets redovisningsval. Det kan även tänkas att företag som har en revisor 

från någon av Big 4 byråerna, anpassar sig genom utvärdering av standarden i högre utsträckning, 

med samma argument som för en Early Adoption som grund. Till exempel informerar flera av 

byråerna som ingår i Big 4 sina klienter i ett tidigt stadie att på olika sätt att både utvärdera, 

kommunicera och anpassa sig till IFRS 16 (KPMG u.å; PwC a 2018; EY 2018). Det här leder in 

på följande två hypoteserna: 

H7a: Revisorer från Big 4 har en positiv relation till Early Adoption 

H7b: Revisorer från Big 4 har en positiv relation till utvärdering 

 

Det kommer även att göras tester på om det är någon av revisionsbyråerna inom Big 4 som 

förespråkar en tidigare tillämpning av IFRS 16. Detta görs som test och kommer därför inte ingå i 

någon hypotes. 

 

4.5.3 Hypotes 8 - Andelen operationell leasing 

Företag som har en väldigt låg andel operationell leasing kan även antas vilja använda sig av Early 

Adoption. Om andelen leasing är väldigt låg blir det ingen större skillnad i varken balans- eller 

resultaträkning för företagen om de gör en Early Adopt. Dessutom skulle arbetet med införandet 

inte bli allt för omfattande eftersom det då är få leasingavtal som behöver omklassificeras, till 

skillnad från om andelen hade varit hög. Det skulle i stället kunna tänkas att de har mer att vinna 

på om de gör en Early Adopt istället, då de kan få ökad legitimitet genom att vara ute tidigt med 

förändringen och föregå med ett gott exempel som Suchman (1995) hävdade. Som tidigare nämnts 

hävdar Amir och Ziv (1997) att en tidigare tillämpning leder till positiva marknadsreaktioner, 

vilket blir ytterligare en positiv effekt som företagen får av att göra en Early Adopt, utan att det 

krävs något större arbete. Det här leder till den åttonde hypotesen: 

H8: Andelen operationell leasing har en negativ relation till Early Adoption 
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5 Empirisk metod 

I kapitel 5 presenteras först undersökningsmetoden och designen för den. Därefter beskrivs hur 

datainsamlingen har gått till och hur urvalet har skett. Sedan görs en operationalisering av 

samtliga variabler som ingår i studien. Kapitlet avslutas med käll- och metodkritik. 

 Undersökningsmetod och design 

Studien använder en kvantitativ metod för att kunna ge ett generaliserbart svar på om företag 

anpassar sig till en ny standard innan den träder i kraft. Bryman och Bell (2017) beskriver 

kvantitativ metod på följande sätt; “det handlar om insamling av numeriska data, att relationen 

mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag” (s. 166). En kvantitativ metod är lämpligast för 

att kunna besvara frågeställningen i detta fallet. Tidigare och liknande forskning där de har 

studerats om implementering av regelverk som exempelvis IFRS eller GAAP (Langer & Lev 1993; 

Tung och Weygandt 1994; Trombley 1989; Grove, Bazley & Johnsen 1993; Henry 2009) har också 

använt sig av en kvantitativ metod, vilket stärker metodvalet. Denna studien syftar till att se det 

generella mönstret om varför och hur företag anpassar sig till en ny standard och därför passar en 

kvantitativ metod bättre. 

 

Undersökningsdesign utgör ramen för insamlingen och analysen av data enligt Bryman och Bell 

(2017). Den kvantitativa metoden har flera olika undersökningsdesigner och två av dem är 

tvärsnittsdesign och longitudinell design. Tvärsnittsdesign är när det undersöks mer än ett fall vid 

specifika tidpunkter med syftet att få en uppsättning av kvantifierbara data som har en koppling 

till två variabler. Tvärsnittsdesign kan exempelvis genomföras via enkäter, strukturerade 

observationer, analys av offentlig statistik eller det som studien ämnar göra, nämligen 

datainsamling av arkivmaterial. Anledningen till att det har valts att samla in redan klart material 

är att informationen som studien söker redovisas i årsredovisningarna. Även en longitudinell studie 

används som innebär att urvalet studeras under en längre period, eftersom syftet är att undersöka 

om företagen har anpassat sin redovisning under flera år. Genom att undersöka samma företag 
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under en längre tid ökar sannolikheten för ett generaliserbart resultat. Därmed kommer studien att 

använda sig av paneldata, som är en kombination av tvärsnittsdesign och longitudinell design 

(Bryman & Bell 2017). 

 

 Datainsamling 

Data i studien har hämtats från företagens årsredovisningar samt databaserna Holdings och 

Thomson Reuters’ Datastream. Årsredovisningarna har använts i första hand för att hämta 

information, det har sedan kompletterats med databaserna för att spara tid. Fördelen med att 

använda denna typ av data är att den finns tillgänglig för allmänheten och är redan sammanställd. 

Data anses vara pålitlig, eftersom den är hämtad från etablerade källor. Studien börjar från år 2015 

och undersökas fram till år 2017. I de fall när företagen har ett brutet räkenskapsår, används 

årsredovisningen från år 2014/2015 i stället. 

 

De oberoende variablerna har endast hämtats från år 2015, detta för att det året används som 

referensår, eftersom standarden introducerades under år 2016. Valen som företagen gör angående 

anpassning grundar sig i de oberoende variablernas värde år 2015, vilket gör att de inte är 

påverkade av den nya leasingstandarden. De beroende variablerna har sedan hämtas från år 2016–

2017 för att se hur de beroende variablerna har förändrats över åren, för att kunna identifiera om 

en anpassning har skett. År 2018 har valts att inte tas med i studien på grund av att flertalet 

årsredovisningar för det året inte släppts vid studien tidpunkt, vilket hade lett till ett stort bortfall. 

Bild 5: Tidslinje 
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De vanligaste metoderna för datainsamling inom kvantitativ metod är enkäter och strukturerade 

intervjuer enligt Bryman och Bell (2017). Dessa metoder har valts bort på grund av svårigheten att 

nå ut till de noterade företagen, vilket kan leda till ett stort bortfall. Vi anser att datainsamling via 

årsredovisningar och databaser ger oss tillräcklig information för att kunna besvara 

frågeställningen på ett bra sätt och kunna göra generaliseringar utifrån datan som återfinns där. 

 

 Urval 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnt att studera om företag anpassar sig till en standard 

innan den träder i kraft, vilket innebär att undersökningen görs på en längre tidsperiod. Det 

kommer ske ett slumpmässigt urval med hjälp av Excels slumpfunktion. Urvalet kommer ske från 

NASDAQ Stockholmsbörsen, eftersom företagen som är noterade där tillämpar regelverket IFRS. 

Stockholmsbörsen delas in i tre storleksklasser utifrån företagets börsvärde (Aktiespararna u.å). 

Urvalet består av en del av populationen på NASDAQ Stockholm, vilket är från Large, Mid och 

Small Cap som ett urval kommer att göras. Det kommer slumpmässigt att väljas ut 200 företag 

från populationen, vilket motsvarar två tredjedelar av populationen. Detta anses tillräckligt för att 

kunna göra ett uttalande och dra en slutsats om resultatet. Fördelen med ett slumpmässigt urval är 

att det blir en variation i storleken på företagen och därmed ökar studiens generaliserbarhet. 

Nackdelen med urvalet är att det inte är helt och hållet representativt för hela populationen, men 

urvalet görs på grund av studiens tidsomfattning och arbetsbörda. 

 

Studien ska börja från årsredovisning 2015 till och med 2017, vilket blir under tre år. IFRS 16 

presenterades först under 2016, vilket innebär att årsredovisningen för 2015 är ett referensår då det 

inte finns någon förändring alls här. Därefter finns det två år där företagen har tid på sig att antingen 

välja att anpassa sig eller inte. IFRS 16 kommer att få sitt genomslag i årsrapporterna år 2019. Alla 

årsredovisningar för 2018 i urvalet har inte offentliggjorts och därmed leder det till att bortfallet 

skulle blir stort om år 2018 skulle tas med i undersökningsperioden. 

 



 

 

 

 48 

 Operationalisering 

5.4.1 Beroende variabler 

5.4.1.1 Early Adoption 

Early Adoption är när företag antar en standard tidigare än vad som krävs enligt lagen. När 

företagen antar standarden tidigare skriver de alltid ut det, oftast som en not gällande 

redovisningsprinciper, i årsredovisning. Därför kommer det kontrolleras om de har gjort en Early 

Adoption genom att gå igenom årsredovisningar. Detta mäts i studien som att de har gjort en Early 

Adopt, eller också att företaget inte har gjort det. Tung och Weygandt (1994); Han och Hsiao 

(2017) kodade Early Adoption, som en dummyvariabel i deras studie. Även i denna studie kommer 

variabeln därför kodas som en dummyvariabel enligt följande: 

 

1 = Early Adoption 

0 = Ej Early Adoption 

 

5.4.1.2 Omklassificering 

Omklassificering, som tidigare nämnts, är när företagen väljer att omklassificera leasingavtalen 

från operationella till finansiella utan att anta standarden tidigare. Studier om omklassificering av 

leasingavtal enligt IFRS 16 är begräsande, vilket innebär att det har tagits fram en ny formel för 

omklassificering i denna studie. I nedanstående formel symboliserar On den operationella 

leasingen som finns under ett av undersökningsåren. Fn symboliserar den finansiella leasingen 

under ett av undersökningsåren. 

 

Det finns fyra olika scenarier som kan inträffa med denna formeln. Det första är att O minskar 

samtidigt som F ökar. Detta kommer studien att kategorisera som en omklassificering av leasing, 

eftersom företaget har gått från att ha operationell leasing till att i stället värdera sina leasingavtal 

som finansiella utan att anta standarden tidigare. Det andra sceneriet är att både O och F minskar, 
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vilket inte tyder på en omklassificering, då det ger en indikation på att företaget minskar sin 

leasinganvändning totalt. Det tredje alternativet är att både O och F ökar vilket inte heller innebär 

en omklassificering, eftersom det är likt scenario två, med skillnaden att leasinganvändningen i 

stället ökar. Det sista sceneriet är att O ökar och F minskar, vilket inte heller innebär en 

omklassificering, då det är tvärtemot det nya regelverket IFRS 16. 

 

Omklassificeringen kommer också mätas som en dummyvariabel i studien. Detta har valts att göra, 

då det tydligt visar om företaget gjort en omklassificering eller ej. Det klassas som 

omklassificering om företaget har omklassificerat under antingen 2016 eller 2017, eftersom 

studien fokuserar på om en anpassning har skett och inte tidpunkten för det. Dummyvariabeln 

kommer att kodas enligt följande: 

 

1 = Omklassificering 

0 = Ej omklassificering 

 

5.4.1.3 Minskning 

Minskning av leasing innebär att företaget minskar sin operationella och finansiella leasing från 

ett år till ett annat. I nedanstående formel är On den operationella leasingen som finns i företaget 

under ett av undersökningsåren. Fn är den finansiella leasingen som finns under något av 

undersökningsåren. 

 

Minskningen av leasingen kommer också att få samma fyra scenarier som omklassificeringen. Det 

scenariot som innebär att det har blivit en minskning av leasing enligt denna studie är när O 

minskar samtidigt som F minskar, eftersom det är det tydligaste tecknet på att företagen har 

minskat sin leasing totalt sätt. De tre andra scenarierna tyder inte på att företagen har minskat sin 
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leasinganvändning. Det klassas som minskning om företaget har minskat leasingen under något av 

åren 2016 och 2017. 

 

För minskningen kommer det också att användas en dummyvariabel, grundat på likande 

resonemang som för omklassificerings-variabeln. Därför kommer minskningen kodas enligt 

följande: 

1 = Minskning 

0 = Ej minskning 

 

För minskning av leasing användes också en kvotvariabel där leasingen har mätts i förhållande till 

ett annat år. Det gjordes för att se hur förändringen av leasingen har sett ut mellan åren. Ett exempel 

är följande: (Operationell leasing 2016 - Operationell leasing 2015) / Operationell 2015. Det har 

gjorts för både operationell och finansiell leasing mellan åren 2015–2016 och 2015–2017. Denna 

variabel används endast i robusthets-testet, som en extra kontroll gentemot dummyvariabeln för 

minskning. Dessa variabler kommer att ha följande beteckning: 

OL 16_15 

OL 17_15 

FL 16_15 

FL 17_15 

 

5.4.1.4 Utvärdering 

Utvärdering anses som när företagen har granskat hur de kommer att påverkas av IFRS 16 och 

kommenterat detta i sin årsredovisning. I denna studie kommer utvärdering att mätas om företagen 

har gjort det eller ej. Därav kommer studien att använda en dummyvariabel som kodas enligt 

följande: 

1 = Utvärderat 

0 = Ej utvärderat 
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5.4.2 Oberoende variabler 

5.4.2.1 Balansomslutningen 

Balansomslutningen visar tillgångar, skulder och eget kapital enligt SCB (2010). IFRS  (2016c) 

menar att balansräkningen ökar i och med att IFRS 16 införs. I och med att det blir en förändring 

på balansomslutningen med den nya standarden, kommer denna att användas som en variabel i 

studien. Balansomslutningen kommer att mätas som de totala tillgångarna och det används för att 

kunna besvara hypotes 1. Kodningen av balansomslutningen blir en kvotvariabel eftersom den 

mäts i tusentals kronor och då ökar den och minskar lika mycket åt samma håll och kan rangordnas 

(Bryman & Bell 2017). 

 

5.4.2.2 Skuldsättningsgraden 

Skuldsättningsgraden är förhållandet mellan företagets totala skulder och det egna kapitalet enligt 

Rybrand (2018). Anon (2010) menar att skuldsättningsgraden är ett alternativt sätt att mäta 

soliditeten på. En lägre skuldsättningsgrad för ett företag innebär att de är desto starkare finansiellt, 

vilket betyder att de finansierar sina tillgångar med eget kapital. Langer och Lev (1993) studerade 

skuldsättningsgraden i förhållande till införandet av standarden FAS No 87. I deras studie 

definierade de skuldsättningsgraden som totala skulder dividerat på det totala egna kapitalet, vilket 

även Anon (2010) gör. I studien av Tung och Weygandt (1994) undersöks också 

skuldsättningsgraden i förhållande till FAS No. 87 och de definierar skuldsättningsgraden som 

långfristiga skulder dividerat på aktiekapitalet. En annan studie som har undersökt 

skuldsättningsgraden, men i ett generellt perspektiv på lån och eget kapital, har definierat 

skuldsättningsgraden som skulder dividerat på eget kapital (Hovakimian, Opler & Titman 2001). 

 

Mot bakgrund av dessa olika metoder att mäta skuldsättningsgraden har studien valt att mäta 

skuldsättningsgraden som Langer och Lev (1993), Anon (2010), Hovakimian, Opler och Titman 

(2001) har gjort. De andra definitionerna är olika varianter på totala skulder och totala egna 

kapitalet, men studien har valt att använda totala skulder och totala egna kapitalet som helhet, 

eftersom då inkluderas allt i skuldsättningsgraden. Skuldsättningsgraden mäts enligt följande 

formel: 
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Kodningen av skuldsättningsgraden blir en kvotvariabel, eftersom skuldsättningsgraden mäts i 

procent och då ökar den och minskar lika mycket åt samma håll och kan rangordnas (Bryman & 

Bell 2017).  Skuldsättningsgraden har valts för att kunna besvara hypotes 2. 

 

5.4.2.3 Räntabilitet på totalt kapital 

Denna variabel är, som tidigare nämnt, ett mått på vilken avkastning företaget har haft på sitt totala 

kapital (Anon 2010). Det som är bra med räntabiliteten på totalt kapital är att det gör att företag 

kan analyseras oavsett finansieringssätt. Det gör att jämförbarheten mellan företagen ökar, vilket 

underlättar studiens analys mellan olika företag, till skillnad från om räntabilitet på eget kapital 

hade valts i stället (PwC b 2018).  Enligt tidigare studier (Alin, Traian & Florin 2018; Morales-

Díaz & Zamora-Ramírez 2018) kommer räntabiliteten på det totala kapitalet att påverkas av 

införande av IFRS 16, vilket blir ytterligare ett argument varför detta nyckeltal har valts att studera. 

 

Räntabilitet på totalt kapital kan beräknas på olika sätt enligt tidigare studier. Fitó, Moya och Orgaz 

(2013) har i sin studie om hur nyckeltal påverkas när den operationella leasingen kapitaliseras till 

finansiell, beräknat räntabiliteten på totalt kapital som rörelseresultatet/totala tillgångar. Det har 

även Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) i Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) gjort i en 

liknande studie. Duke, Hsieh och Su (2009) samt Mulford och Gram (2007) i Morales-Díaz och 

Zamora-Ramírez (2018) beräknar i stället räntabiliteten på totalt kapital som nettoresultatet/totala 

tillgångarna, vilket innebär att de inte gör någon anpassning för räntekostnaderna i formeln. 

 

Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) anser att formeln bör justeras för räntekostnaderna, då 

räntabiliteten ska representera den avkastning som företaget har haft som helhet, oavsett hur det är 

finansierat. I och med IFRS 16 kommer det dessutom att bli en högre räntekostnad för företagen, 

vilket blir ytterligare ett argument för att den borde tas med i beräkningen för räntabiliteten. Av 
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denna anledningen har det valts att beräkna räntabiliteten på totalt kapital i enlighet med Morales-

Díaz och Zamora-Ramírez (2018). Formeln för räntabiliteten på det totala kapitalet kommer därför 

att se ut enligt följande: 

 

Räntabiliteten används i denna studie för att kunna besvara hypotes 3. Räntabiliteten kodas till en 

kvotvariabel i procent. 

 

5.4.2.4 Rörelsemarginal 

Rörelsemarginalen är ett nyckeltal som mäter hur mycket av omsättningen som finns för att täcka 

räntor, skatter och andra kostnader i företaget (Anon 2010). Detta nyckeltal kan bland annat 

användas för att se vilken utveckling företaget har haft och för att kunna göra jämförelser mellan 

företag i samma bransch. Rörelsemarginalen är beroende av hur företaget är finansierat, vilket gör 

att det fungerar bäst som lönsamhetsjämförelse mellan företag i samma bransch men som 

finansieras olika (Visma 2018). Därför passar det bra att använda som lönsamhetsmått i denna 

studie, då leasing och val av redovisning av leasingen, kan ge upphov till olika finansieringssätt 

och därmed bli intressant att se hur rörelsemarginalen påverkas av dessa valen. 

 

Lantto och Sahlström (2009) har använt sig av nyckeltalet rörelsemarginal när de studerade hur 

införandet av hela IFRS påverkade olika nyckeltal. Därmed kan det vara intressant att även studera 

hur rörelsemarginalen förändras och påverkas vid införandet av en del av IFRS som den nya 

standarden är. Rörelsemarginalen är också ett vanligt mått att använda sig av när det gäller 

ekonomiska studier. Plummer och Mest (2001) har i sin studie om vinstpåverkan, använt sig av 

rörelsemarginalen. I båda dessa studier är rörelsemarginalen definierad på samma sätt, vilket gör 

att den även i denna studie kommer definieras enligt dem, vilket är följande: 
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Rörelsemarginalen används som variabel för att kunna besvara hypotes 4. Rörelsemarginalen 

kodas till en kvotvariabel i procent. 

 

5.4.2.5 Balanslikviditet 

Som nämnts tidigare mäter balanslikviditeten den kortsiktiga betalningsförmågan. Det är viktigt 

att kunna betala sina skulder för annars är det svårt att fortsätta bedriva verksamheten, vilket 

balanslikviditeten kan ge en indikation på. En balanslikviditet över 100 % är att föredra, för då kan 

företaget betala sina skulder enligt Anon (2010). Lantto och Sahlström (2009) undersökte även 

balanslikviditeten i deras studie och deras resultat var att balanslikviditeten minskade med 

införandet av IFRS. I ett flertal studier definieras balanslikviditeten som omsättningstillgångar 

dividerat på kortfristiga skulder (Fleming 1986; Visma u.å; Anon 2010). Därför kommer denna 

studien också att mäta balanslikviditeten på samma sätt, vilket är enligt följande: 

 

Balanslikviditeten används som variabel för att kunna besvara hypotes 5. Balanslikviditeten 

kodas till en kvotvariabel i decimalform. 

 

5.4.2.6 Storlek  

Storleken används som en variabel i många studier om IFRS, men också andra ekonomiska studier. 

Det finns olika sätt att mäta storleken på. Dumontie och Raffournier (1998) har i sin studie mätt 

storleken på två olika sätt, antingen som totala tillgångar eller som totala omsättning. Kim och Shi 

(2012) och Stadler och Nobes (2014) har däremot mätt storleken genom det totala börsvärdet vid 

årets slut. Langer och Lev (1993) har också mätt storleken som totala tillgångar. Tung och 

Weygandt (1994) har mätt storleken som nettoomsättningen. Problemet som uppstår är att 

omsättningen kan leda till att tjänsteföretag ser större ut och de totala tillgångarna gör att 

industriföretag ser större ut. Därav väljs det att mäta storleken utifrån börsvärdet eftersom det gör 

att olika företagstyper jämställs. I denna studien kommer storleken mätas som börsvärdet och det 

är för att kunna besvara hypotes 6. Denna variabel kodas till en kvotvariabel i miljoner kronor. 
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5.4.2.7 Revisor 

Revisorer har undersökts i ett flertal olika studier om IFRS. Wieczynska (2016) har studerat 

revisorer och förhållandet mellan tillämpningen av IFRS och använder Big 4 som en variabel. I 

Big 4 ingår KPMG, EY, PwC och Deloitte. Kim och Shi (2012) har också använt Big 4 som en 

variabel i deras studie om frivillig tillämpning av IFRS. Dumontie och Raffournier (1998) gjorde 

en studie där de använde sig av Big 6 (BDO och Grant Thornton inkluderades) i stället för Big 4 

som variabel. I Kim och Shi (2012) och Dumontie och Raffournier (1998) studier, kodade de att 

om företaget hade en revisor från någon av Big 4/6 blev det en etta och annars en nolla. I denna 

studie har det valts att använda Big 4 för att mäta revisorernas inverkan på företagen, eftersom de 

tillhör de fyra största revisionsbolagen. Därför blir kodningen enligt följande: 

 

1 = Revisor från Big 4 

0 = Ej revisor från Big 4 

 

Big 4 som variabel används för att kunna besvara hypotes 7. För att utveckla hypotes 7 om revisorn 

har en påverkan på Early Adoption och på utvärdering, är det även intressant att undersöka om det 

är något av bolagen som ingår i Big 4, som visar extra tydligt att de framhåller en tidigare 

tillämpning av det nya regelverket. Kodningen för detta kommer se ut enligt följande: 

 

1 = PwC 

0 = Ej PwC 

 

Den kodningen kommer göras för alla de fyra stora revisionsbolagen, för att kunna studera om 

det är någon av dem som driver på sina klienter lite extra i att tillämpa regelverket tidigare eller 

utvärdera. 
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5.4.2.8 Andelen operationell leasing 

Leasingen redovisas bland noterna i årsredovisningarna. Där redovisas kostnaden för leasing som 

företaget har betalat under året, men också framtida hyresåtaganade som förfaller till betalning. I 

denna studie har det valts att mäta leasingskulderna som förfaller till betalning i framtiden när det 

gäller både operationell och finansiella leasingsskulder. Nedanstående bilder visar hur det kan ser 

ut i årsredovisningarna. I de fallen när leasingen har både redovisat leasingen som nuvärdet och 

nominellt värde har nuvärdet valts. Andelen leasing används som variabel i studien för att kunna 

svara på hypotes 8. 

 

Bild 5 Operationell leasing (H&M 2017) 

 

Bild 6 Finansiell leasing (H&M 2017) 

 

 

Anledningen till varför framtida leasingskulder som förfaller till betalning har valts är för att det 

ger en indikation på hur mycket leasing som finns i företaget. Tidigare studier som har studerat 

kring leasing har också valt framtida leasingskulder som ett mått på leasingen (Singh 2012: Imhoff, 

Lipe & Wright 1991). Variabeln andelen operationell leasing har räknats ut genom att ta den 

operationella leasingen för 2015 genom totala leasingen för 2015. Denna variabel kodas till en 

kvotvariabel i procent. 
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5.4.3 Kontrollvariabler 

5.4.3.1 Bransch 

En kontrollvariabel som har valts att användas i denna studie är bransch. Användningen av 

variabeln bransch är vanligt förekommande i ekonomiska studier (Langer & Lev 1993; Kim & Shi 

2012). Gu, Lee och Rosett (2005) hävdar i sin studie att redovisningsval kan skilja sig åt bland de 

olika branscherna. Det kan exempelvis skilja sig mellan branscherna hur mycket leasing som 

används i genomsnitt. 

 

Branschernas indelning grundar sig utifrån Holdings kategorisering där det finns 12 stycken olika 

branscher, vilka är följande; industri, finans, handel och varor, informationsteknik, sällanköp, 

hälsovård, fastigheter, tjänster, telekom och media, material, råvaror samt energi och miljö. För att 

få ned antalet branscher och få jämnare fördelning av antalet mellan de olika branscherna kommer 

följande indelning att ske: 

1. Material, Råvaror & Energi och Miljö (Betecknas Material) 

2. Finans 

3. Fastigheter 

4. Handel och varor & Sällanköp (Betecknas Handel) 

5. Informationsteknik & Telekom och Media (Betecknas Telekom) 

6. Hälsovård 

7. Tjänster 

8. Industri 

Kodningen av bransch blir enligt följande: 

1= Material 

0 = Ej material 
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Detta görs med alla branscher. Telekom kommer i den logistiska regressionen att användas som 

referensbransch, medan industri används i robusthets-testet i den linjära regressionen. Bransch 

används som kontrollvariabel för att kunna se om leasinganvändningen och anpassningen skiljer 

sig åt mellan de olika branscherna. 

 

 Källkritik till studiens empiriska informationskällor 

Vid inhämtningen av datan till den empiriska studien har ett källkritiskt förhållningssätt använts. 

Datan som används i studien har hämtats in från databaserna Holdings och Thomson Reuters’ 

Datastream samt från företagens årsredovisningar. Holdings är en databas som är oberoende där 

företagsinformation, bolagsstyrningsdata och ägardata sammanställs (Holdings u.å). Databasen är 

både oberoende och rekommenderas av Linnéuniversitetet, vilket gör att vi har bedömt den som 

en pålitlig källa. Thomson Reuters’ Datastream är en databas som hämtar sin information från 

företagens egna årsredovisningar och sammanställer för varje bolag. I likhet med databasen 

Holdings är Thomson Reuters’ Datastream en oberoende databas och rekommenderas av 

Linnéuniversitet. Därav bedöms även Thomson Reuters’ Datastream som en trovärdig källa till 

studien. Årsredovisningarna utgör en sekundärkälla, men eftersom de är publicerade av företagen 

själva anses de som trovärdiga källor. 

 

 Metodkritik 

För att kunna säkerställa att studien har gjorts på ett korrekt och trovärdigt sätt finns det vissa mått 

som ska uppfyllas och dessa är validitet och reliabilitet som används vid kvantitativa studier 

(Bryman & Bell 2017). 

 

5.6.1 Validitet 

Validiteten i studien är ett begrepp som innebär att man kontrollerar om ett begrepp faktiskt mäter 

det som det är tänkt att det ska mäta enligt Bryman och Bell (2017). Validiteten tar också upp 

frågan om det går att generalisera resultaten till andra urval än de som har studerats utvecklar de 

vidare. I studien har det använts etablerad mått som variabler i den mån det har varit möjligt. 
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Tidigare forskning har använt liknande mätningar av de olika variablerna så som 

skuldsättningsgrad, räntabilitet på totalt kapital och balanslikviditet, vilket gör att validiteten 

säkerställs. 

 

5.6.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie tar upp frågan hur tillförlitlig studien är och om den skulle få exakt samma 

resultat om den utförts vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell 2017). De menar också att studien 

ska kunna replikeras och utföras av någon annan, men ändå få samma resultat. Därmed är det 

viktigt att studien håller en hög nivå vid insamlingen av data (Bryman & Bell 2017). För att 

säkerställa att studien håller en hög reliabilitet har vi varit tydliga från vad och hur våra begrepp 

och mått har tagits fram. Datan som har inhämtats kommer enbart från befintliga databaser eller 

årsredovisningar, vilket gör det enkelt för andra att inhämta samma data och generera samma 

resultat. Ett problem med inhämtningen av datan är att företagen redovisar den operationella 

leasing på lite olika sätt, vilket gör att vi vid några tillfällen har fått göra egna bedömningar och 

avvägningar, men i de fallen har det tydliggjorts i metodkapitlet hur valen har gjorts. Dock har 

nästan alla företag en likande redovisning av noten för operationell leasing, vilket gör att problemet 

inte anses skapa några besvär att replikera studien för någon annan. 
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6 Empiri 

I följande kapitel beskrivs det empiriska resultatet. Det inleds med deskriptiv statistik, följt av 

bivariat analys med t-tester, chi2-tester samt korrelationsanalys och sedan en logistisk regression 

innehållande alla variabler. Sist presenteras kort ett robusthets-test. 

 Deskriptiv statistik 

Diagram 1: Hur många företag som har anpassat sig enligt respektive metod. 200 företag ingick i studien. 

 

Enligt diagram 1 kan det utläsas att viss anpassning till IFRS 16 i förväg fanns. Det största utfallet 

blev för utvärdering där det visade sig att 76 företag av 200 hade utvärderat den nya standarden 

och studerat konsekvenserna av standarden, men inte antagit den. Därefter var det 

anpassningsmetoden minskning som hade högts frekvens, 59 företag av 200. Omklassificering var 

det enbart 16 företag som använt sig av och Early Adoption var det inget företag som ingick i 

studien som gjort. Av de 200 företagen som har studerats var det 73 stycken som inte använt sig 

av någon av anpassningsmetoderna alls. 

 

Tabell 3 - Kombinerade anpassningssätt 

 Minskning Omklassificering Utvärdering  

Minskning  59 0 23 

Omklassificering 0 16 3 

Utvärdering  23 3 76 
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Tabell 3 visar om det finns företag som har kombinerat anpassningssätten. Det är 23 stycken 

företag som har både utvärderat och minskat på leasinganvändningen. Det är 3 stycken företag 

som har omklassificerat och utvärderat, men det är inget företag som har både minskat 

leasinganvändningen och omklassificerat, eftersom dessa två anpassningssätt inte går att tillämpa 

samtidigt. 

 

Tabell 4 - Antal företag i respektive bransch 

Bransch Antal 

Material 10 

Telekom 19 

Tjänster 27 

Fastigheter 16 

Hälsovård 23 

Handel 42 

Finans 20 

Industri 43 

Totalt 200 

 

I tabell 4 visas hur fördelningen mellan de olika branscherna ser ut. För att jämna ut 

antalsskillnaderna något mellan branscherna har några av branscherna lagts ihop enligt tabell 4 

och vad som är angivet i metodavsnittet. Högst antal företag inom samma bransch var Industri, tätt 

följt av Handel, vilket gör att resultaten för dessa branscher blir säkrare. 

 

Tabell 5 - Antal företag som har respektive revisionsbyrå 

Revisionsbyrå Antal 

PwC 70 

KPMG 44 

EY 50 

DELOITTE 26 

Ej Big 4 11 

Totalt 201 
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Tabell 5 visar hur fördelningen ser ut gällande val av revisionsbyrå i företagen. Som tabell 5 visar 

har de flesta företag en revisor från Big 4 (PwC, KPMG, EY eller DELOITTE), endast 11 företag 

i urvalet hade en annan revisionsbyrå än någon av dessa fyra. PwC var den byrå som hade högst 

antal företag, vilka var 70 stycken av 200. Ett företag hade både PwC och KPMG som påskrivande 

revisorer av årsrapporten, därav fick de båda en extra för det företaget och leder till att totalen blir 

201 i stället för 200. 

 

Tabell 6 - Antal som använt respektive anpassningsmetod i olika grupper 

 Omklass. Minskning Utvärdering Ingen anpass. 

Big 4 15 56 72 70 

PwC 5 22 25 26 

KPMG 4 11 20 15 

EY 5 13 21 17 

Deloitte 1 10 6 11 

     

Finans 0 7 8 6 

Industri 7 14 18 13 

Handel 4 11 17 14 

Material 1 4 1 4 

Telekom 2 7 6 6 

Hälsovård 1 4 6 13 

Fastigheter 0 4 9 6 

Tjänster 1 8 11 11 

 

Tabell 6 visar hur fördelningen har sett ut gällande vilka företag det är som har anpassat sig enligt 

någon metod. Anpassningsmetoden omklassificering var det flest företag inom branschen industri 

som använde sig av i jämförelse med resterande branscher. För minskning och utvärdering har 

branscherna industri och handel högst antal företag som använt metoden, vad som bör nämnas är 

att dessa två branscher är de där flest antal företag ingår i studien också. Utvärdering är jämnt 

fördelad mellan revisionsbolagen, med undantaget att Deloitte har något färre än övriga. Chi2-

testen i 6.2.2. visar liknande information, men med tillägget om det finns någon signifikans för 

resultaten. 
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Tabell 7 - Medelvärde av leasing 

Andel operationell leasing av den totala leasingen i företagen samt medelvärdet av operationell och finansiell 

leasing. N = antal företag som ingått i underlaget. OL = Operationell leasing, FL = Finansiell leasing 

Leasing (N=200) Medelvärde 

Andel OL av total leasing 2017 85,10% 

Andel OL av total leasing 2016 85,00% 

Andel OL av total leasing 2015 83,20% 

OL 2017 (tkr) 2041,06 

OL 2016 (tkr) 2446,51 

OL 2015 (tkr) 2039,36 

FL 2017 (tkr) 146,67 

FL 2016 (tkr) 127,60 

FL 2015 (tkr) 119,24 

 

I tabell 7 visas hur leasingen har förändrats under de studerade åren. Andelen operationell leasing 

av den totala leasingen i företagen har enbart förändrats marginellt mellan åren. En viss ökning 

har skett mellan åren 2015–2016, där den ökade med två procentenheter från 83 % till 85 %. 

Medelvärdet av den operationella leasingen ökade något 2016 för att sedan gå tillbaka till ungefär 

samma nivå som 2015 under 2017. Vad som är anmärkningsvärt i denna tabell är att den finansiella 

leasingen har ökat i medelvärde för varje år. Den ligger dock en bra bit under medelvärdet för 

operationell, men ökar stadigt. 

 

Tabell 8 - Medelvärden för de oberoende variablerna inom branscherna 

 Börsvärde 

(mkr) 

Totala 

tillgångar 

(tkr) 

 

Rörelse-

marginal 

(%) 

 

Balans-

likviditet 

(dec.) 

 

Skuldsätt-

ningssgrad 

(%) 

Räntabilitet 

(%) 

Andel 

operationell 

leasing (%) 

 

Operationell 

leasing (tkr) 

Finansiell 

leasing 

(tkr) 

Finans 50 646 268,837,253 -2,90 14,94 138,51 2,14 83,38  1497 32 

Industri 43 323 32,884,105 9,40 1,79 346,51 10,03 81,88  2753 181 

Handel 20 434 10,547,820 33,96 1,50 121,50 9,26 87,79  3668 21 

Material 25 851 23,281,824 16,60 1,67 45,79 0,89 65,90  991 14 
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Telekom 29 760 32,540,971 6,66 1,65 52,23 8,09 92,00  2868 187 

Hälsovård 50 127 23,198,711 -326,33 4,43 41,47 -9,89 73,83  330 249 

Fastigheter 13 741 16,948,734 34,84 16,04 126,28 10,33 75,00  268 0 

Tjänster 5 064 4,758,570 4,42 1,19 118,24 5,69 92,44  1080 186 

 

Av tabell 8 går det att utläsa att medelvärdena för de olika måtten skiljer sig åt en del inom de olika 

branscherna. Exempelvis är de totala tillgångarna inom finansbranschen betydligt högre (268 837 

253 tkr) än för resterande branscher som ligger i närheten av 20 000 000 tkr. Ett annat medelvärde 

som sticker ut extra är rörelsemarginalen för hälsovårdsföretagen som ligger på -326,2478 % 

medan resterande ligger kring 5–30 %. De branscher som har störst andel operationell leasing är 

telekom och tjänster som har cirka 92 % av sin leasing klassificerat som operationell. Den bransch 

som har mest operationell leasing är handel, följt av telekom och industri. För den finansiella 

leasingen är det hälsovård som har högst värde. 

 

 Bivariat analys 

6.2.1 T-test 

Ett t-test används för att kunna göra jämförelse av medelvärden i två olika grupper. Har ett 

slumpmässigt urval gjorts för två skilda grupper och det visar sig att resultatet av jämförelsen är 

signifikant, går det med säkerhet att säga att medelvärdena i de två grupperna skiljer sig åt (Sundell 

2012a). I denna studie har t-testet används för att kontrollera om medelvärdena för de oberoende 

variablerna skiljer sig åt mellan grupperna som har valt någon av de olika anpassningsmetoderna 

som studien tar upp. 

 

Tabell 9 - T-test 

Siffran inom parantes anger hur många företag som använt sig av anpassningsmetoderna och medelvärdet är 

beräknat inom respektive grupp (Ja, Nej).  

 Omklass Medelvärde Minskning Medelvärde Utvärderat Medelvärde 

Börsvärde (mkr) Ja (16) 47 441,29 Ja (59) 21 350,04 Ja (76) 30 836,14 
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Nej (184) 28 850, 36 Nej (141) 34 098,40 Nej (122) 40 434,12 

Totala tillgångar (tkr) Ja (16) 40 972 296 Ja (59) 58 731 489 Ja (76) 54 158 007 

Nej (184) 45 448 594 Nej (141) 39 282 555 Nej (122) 39 651 226 

Rörelsemarginal Ja (16) 6,682 Ja (59) -102,582 Ja (76) 21,662 

Nej (184) -26,848 Nej (141) 8,917 Nej (122) -53,944 

Balanslikviditet Ja (16) 1,571 Ja (59) 9,719 Ja (76) 4,986 

Nej (184) 4,650 Nej (141) 2,162 Nej (122) 4,082 

Skuldsättningsgrad Ja (16) 41,361 Ja (59) 96,429 Ja (76) 296,970* 

Nej (184) 161,786 Nej (141) 175,566 Nej (122) 62,741 

Räntabilitet Ja (16) 4,454 Ja (59) 5,864 Ja (76) 5,065 

Nej (184) 5,665 Nej (141) 5,443 Nej (122) 5,897 

Andel OL  Ja (16) 80,9 Ja (59) 87,9 Ja (76) 84,8 

Nej (184) 83,4 Nej (141) 81,2 Nej (122) 83,6 

P-värde * Signifikans <0,1 

 

I tabell 9 är det enbart ett värde som är signifikant, med en väldigt låg signifikansnivå (0,1), 

nämligen skuldsättningsgraden för de företag som har utvärderat den nya standarden. 

Skuldsättningen för dessa företag ligger på en betydligt högre nivå, 297 %, i jämförelse med de 

som ej hade utvärderat standarden, 62 %., vilket dock inte är signifikant. I övrigt går det inte att 

fastställa något utifrån ovanstående tabell.  

 

6.2.2 Chi2-test 

Ett chi2-test används på sambandstabeller och berättar hur säker det går att vara på att det finns ett 

samband mellan två olika variabler (Bryman & Bell 2017). Chi2-testet berättar hur stor 

sannolikheten är att det av en ren slump kommer observera ett samband i urvalsgruppen utan att 

det finns något samband i hela populationen. Finns det låg sannolikhet att det finns ett samband 

endast på grund av slump, kan det göras generaliseringar för hela populationen enligt Sundell 

(2012b). Asymp. Sig. (2-sided) visar sannolikheten för att det skulle finnas ett samband i urvalet 

om det inte funnits något samband i hela populationen, ju lägre värde desto mindre sannolikhet att 
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av en slump få ett samband i urvalet om det ej finns något i hela populationen. Visar asymp. Sign. 

(2-sided) ett värde på 0,000, betyder det att det är en på tusen att det slumpmässigt hittas ett 

samband som egentligen inte finns i hela populationen. Cramer’s V som också fås fram genom 

chi2-testet, kan vara ett tal mellan 0 och 1, där ett betyder att det finns ett perfekt samband och 

noll att det inte finns något samband alls (Sundell 2012b). 

 

Genom att använda ett chitvå-test kan denna studie få en bild av om det finns något samband 

mellan att använda någon av anpassningsmetoderna och att ha en revisor från ett visst bolag, eller 

om det är vanligare att anpassa genom en viss metod inom en viss bransch. 

 

Tabell 10 - Chi2-test, Omklassificering.  

Andel som har 

omklassificerat 

 

Ingår i 

gruppen  

Ingår inte i 

gruppen 

Asymp. Sign. 

(2-sided) 

Cramer’s 

V 

Big 4 7,9%  9,1%  0,891 0,010 

PwC 7,2%  8,7% 0,718 0,026 

KPMG 9,3%  7,8%  0,758 0,022 

EY 10,0%  7,5% 0,583 0,039 

Deloitte 3,8% 8,8% 0,388 0,062 

     

Finans 0,0%  8,9%  0,164 0,098 

Industri 16,3%  5,7% 0,024* 0,160 

Handel 9,5%   7,6%  0,682 0,029 

Material 10,0% 7,9%  0,811 0,017 

Telekom 10,5%  7,7%  0,670 0,030 

Hälsovård 4,3%  8,5%  0,493 0,049 

Fastigheter 0,0% 8,7%  0,219 0,087 

Tjänster 3,7% 8,7% 0,376 0,063 
P-värde * signifikans < 0,05 

Av tabell 10 går det att utläsa att industri har ett asymp. Sign. (2-sided) värde som ligger nära noll, 

vilket indikerar att resultatet går att generalisera till hela populationen och är signifikant på 0,05-

nivå. Dock visar cramer’s V att sambandet mellan omklassificering och denna bransch är väldigt 

lågt, vilket gör att det inte går att dra några direkta slutsatser av resultatet. 
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Tabell 11 - Chi2-test, Minskning 

Andel som har 

minskat 

Ingår i 

gruppen 

Ingår inte i 

gruppen 

Asymp. Sign. 

(2-sided) 

Cramer’s 

V 

Big 4 29,6%  27,3%  0,868 0,012 

PwC 31,9%  29,4%  0,714 0,026 

KPMG 25,6%   31,4%   0,465 0,052 

EY 26,0%  31,5%  0,464 0,052 

Deloitte 38,5%  28,8%  0,318 0,071 

     

Finans 35,0%  28,9%  0,570 0,040 

Industri 32,6%   28,7%   0,620 0,035 

Handel 26,2%   30,4%   0,597 0,037 

Material 40,0%  28,9%  0,455 0,053 

Telekom 36,8%  28,7%  0,461 0,052 

Hälsovård 17,4%  31,1%  0,176 0,096 

Fastigheter 25,0%  29,9%  0,681 0,029 

Tjänster 29,6%  29,5%  0,987 0,001 

 

Tabell 11 visar att det inte är några resultat som går att generalisera till hela populationen. 

 

Tabell 12 - Chi2-test, Utvärdering 

Andel som har 

utvärderat 

 

Ingår i 

gruppen   

Ingår inte i 

gruppen 

Asymp. Sign. 

(2-sided)  

Cramer’s 

V 

Big 4  38,1%   36,4%  0,000** 0,417 

PWC 36,2%  39,7%  0,636 0,034 

KPMG 46,5%  36,6%  0,239 0,084 

EY 42,0%  37,7%   0,588 0,039 

DELOITTE  23,1% 41,2%  0,078 0,126 

     

Finans 40,0%  37,8%  0,883 0,035 

Industri 41,9%   36,9%  0,492 0,084 

Handel 40,5%   37,3%  0,727 0,056 

Material 10,0%  39,5%  0,155 0,137 

Telekom 31,6%   38,7%   0,731 0,056 

Hälsovård 26,2%  39,5%  0,123 0,145 

Fastigheter 56,3%  36,4%   0,280 0,113 

Tjänster 40,7%  37,6%  0,823 0,044 
P-värde ** signifikans < 0,001 
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För utvärdering finns det däremot några lite starkare samband än för omklassificering och 

minskning, vilket kan utläsas ur tabell 12. Big 4 har ett asymp. sign. (2-sided)-värde på 0,000, 

vilket betyder att det går att generalisera till hela populationen, samtidigt som Cramer’s V ligger 

på 0,417 som indikerar att det finns ett samband mellan de två variablerna Big 4 och utvärdering. 

Bland de företag som har en revisor från Big 4 är det 38,1% som har utvärderat den nya standarden. 

Det ligger något högre än för de som inte har en revisor från Big 4, vilket ligger på 36,4%. 

 

6.2.3 Korrelationsanalys 

En korrelationsanlys visar om det finns ett samband mellan två variabler enligt Bryman och Bell 

(2017). En korrelationsanlys (Pearson’s) har genomförts och finns i tabell 13. 

Korrelationsanalysen visar att börsvärdet och de totala tillgångarna korrelerar positivt med 

varandra eftersom de är två olika mått som mäter ungefär samma sak. Räntabiliteten och 

rörelsemarginalen korrelerar också med varandra. Räntabiliteten har även ett negativt förhållande 

till skuldsättningsgraden. En anledning till att dessa nyckeltal korrelerar är att de utgår från samma 

grund men mäter olika resultat från resultat- och balansräkningen. 

 

Andelen operationell leasing har en positiv relation räntabiliteten, vilket innebär att om leasingen 

ökar kommer räntabiliteten öka. Hälsovården har en negativ relation till räntabiliteten. En del 

branscher korrelerar också med varandra men värdet är -0,20, vilket inte är högt och då kan 

branscherna ingå i samma tester. 

 

Det är flera av förändringsvariablerna av finansiell och operationell leasing som korrelerar med 

varandra. Anledningen till att de korrelerar är för att en del av förändringen av leasing mellan 

2016–2015 ingår i den totala förändringen mellan 2017–2015. Även de beroende variablerna 

minskning och omklassificering korrelerar med varandra. 
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Tabell 13 - Korrelationsmatris 
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 Multipel regressionsanalys 

Multipel regressionsanalys genomförs för att kunna se sambandet mellan en beroende och flera 

oberoende variabler enligt Bryman och Bell (2017). I denna studie görs både en linjär och en 

logistisk regression eftersom de beroende variablerna är olika typer av variabler. Den logistiska 

regressionen är huvudregressionen, medan den linjära enbart används som ett robusthets-test. 

 

Signifikansnivåerna i testerna är på p <0,1 och p <0,05. Den första signifikansnivån p <0,1 är det 

större risk att det inte går att generalisera till populationen. Den andra signifikansnivån p <0,05 är 

ett starkare mått och tilltron på att det kommer stämma på hela populationen är mer troligt (Bryman 

& Bell 2017). 

 

6.3.1 Logistisk regression 

Logistisk regressionsanalys används när den beroende variabeln är en kategorivariabel och endast 

har två möjliga svar och de oberoende variablerna ska gå att mäta enligt Hair, Black, Babi och 

Anderson (2014). Den logistiska regressionen i denna studie kommer att kontrollera om det finns 

något samband mellan de beroende variablerna omklassificering, minskning och utvärdering, samt 

de oberoende variablerna börsvärde, totala tillgångar, rörelsemarginal, balanslikviditet, 

skuldsättningsgrad, räntabilitet, andel OL och Big 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 71 

Tabell 14 - Logistisk regression 

Anpassningsmetoderna i förhållande till de oberoende variablerna B-koefficienter, Standardfel inom parentes och 

Exponenten av B-koefficienten. Beroende variabler: Omklassificering Ja, Utvärdering Ja, Minskning Ja 

 Modell 1 

Omklassificering_Ja 

Modell 2 

Utvärdering_Ja 

Modell 3  

Minskning_Ja  

 B (SE) B (SE) B (SE) 

Börsvärde 0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,00) 

0,000 

(0,000) 

Totala tillgångar  0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,000) 

0,000 

(0,000) 

Rörelsemarginal 0,000 

(0,001) 

0,002 

(0,001) 

-0,001 

(0,001) 

Balanslikviditet -0,348 

(0,366) 

0,001 

(0,007) 

0,033 

(0,042) 

Skuldsättningsgrad -0,010 

(0,07) 

0,002 

(0,001) 

0,000 

(0,000) 

Räntabilitet -0,18 

(0,018) 

-0,017 

(0,011) 

0,003 

(0,010) 

Andel OL_15 -0,228 

(0,914) 

0,327 

(0,543) 

0,679 

(0,606) 

Big4_Ja 0,066 

(1,153) 

-0,161 

(0,731) 

0,396 

(0,842) 

    

Material  -0,278 

(1,396) 

-1,491 

(1,185) 

0,344 

(0,825) 

Handel 0,073 

(0,975) 

0,353 

(0,598) 

-0,406 

(0,600) 

Finans -26,906 

(4906,494) 

0,194 

(0,714) 

-0,391 

(0,762) 

Fastigheter -18,055 

(9076,442) 

0,930 

(0,733) 

-0,751 

(0,814) 

Tjänster -0,858 

(1,314) 

0,245 

(0,646) 

-0,340 

(645) 

Hälsovård -0,660 

(1,497) 

-0,263  

(0,732) 

-1,380* 

(0,838) 

Industri 0,682 

(0,932) 

0,536 

(0,646) 

0,030 

(0,597) 

    

Intercept -1,141 

(1,740) 

-0,904 

(1,053) 

-1,541 

(1,120) 

Cox & Snell R 

Square  

0,075 0,088 0,089 

Nagelkerke R 

Square  

0,180 0,120 0,126 
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P-värde *signifikans <0,1. I dessa tre modeller i den logistiska regressionen är telekom referensbranschen, vilket 

innebär att branscherna jämförs i förhållande till telekom. Denna bransch valdes slumpmässigt att vara 

referensbransch. 

 

Ju närmre 1 Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square är desto mer kan den oberoende 

variabeln förklara den beroende variabeln. I modell 1 i tabell 14 är måtten 0,075 respektive 0,180 

vilket innebär att de oberoende variablerna inte kan förklara omklassificering i speciellt hög 

utsträckning. Balanslikviditeten, skuldsättningsgraden, räntabilitet, andel operationell leasing, 

samt branscherna material, finans, tjänster och hälsovård har en negativ relation till 

omklassificering eftersom det står ett minustecken framför B-koefficienten. Dock är inte någon av 

dessa signifikanta, vilket innebär att det inte går med säkerhet att säga att dessa variabler har någon 

negativ relation med omklassificering. Detsamma gäller även för de variablerna som visar en 

positiv relation eftersom de inte heller är signifikanta. 

 

I modell 2 i tabell 14 är Cox & Snell R Square och Nagelkerke R Square 0,088 respektive 0,089, 

vilket innebär att de oberoende variablerna inte kan förklara utvärderingen i speciellt hög 

utsträckning. Ingenting i modell 2 är signifikant vilket betyder att det inte kan dras några slutsatser 

om att de oberoende variablerna har en påverkan på utvärderingen. 

 

I modell 3 i tabell 14 är Cox & Snell R Square och Nagelkreke R Square 0,089 respektive 0,126, 

vilket innebär att de oberoende variablerna inte kan förklara minskning av leasing i speciellt hög 

utsträckning. Hälsovården är signifikant och det innebär att hälsovården minskar sin leasing 

mindre än vad telekom gör med –1,380 %. 

 

Det har även genomförts logistiska regressioner där endast en oberoende variabel har testats 

tillsammans med kontrollvariabeln bransch. Resultaten från dessa tester finns i appendix 1, 2 och 

3. Därutöver har det även testas att lägga till en oberoende variabel åt gången, för att se om Cox & 
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Snell R Square och Nagelkreke R Square förbättras och förklarar den beroende variabeln mer. Det 

gav inget annorlunda resultat och redovisas därav inte i studien. 

 

 Robusthets-test 

Den linjära regressionen används i denna studie som ett robusthets-test eftersom den beroende 

variabeln, förändring av leasing, i detta test endast är ett alternativt sätt att mäta minskning av 

leasingen på. Det är endast minskning av leasing som robusthets-testas, eftersom det är betydligt 

fler som har minskat på leasingen i jämförelse omklassificering. Det ansågs därför inte nödvändigt 

att göra det för omklassificering. Utvärdering kommer inte heller att testas på något annat sätt än 

genom en dummyvariabel, eftersom det inte går att mäta på flera sätt. Den linjära regressionen 

testades på de ursprungliga värdena men också på logaritmerade värden, vilket inte presenteras i 

denna studie då resultaten inte skiljer sig åt. I appendix 4 visas de ursprungliga värdena av de 

oberoende variablerna. Robusthets-testet visar inte på någon annorlunda resultat än jämfört med 

den logistiska regressionen, vilket syns i appendix 4. 
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7 Analys 

I detta kapitlet görs först en kartläggning av hur anpassningen såg ut. Därefter analyseras 

samtliga hypoteser var och en för sig som kombinerar empiriskt resultat och teori. Sedan fortsätter 

kapitlet med en övergripande analys där fokus ligger på att besvara syftet med studien, utifrån 

både teori och empiri. 

 Kartläggning av anpassning 

Som empirin visar fanns det flertalet företag som använde sig av någon av anpassningsmetoderna. 

Det visade sig att inget företag gjorde en Early Adoption, 16 stycken omklassificerade, 59 stycken 

minskade, 76 företag utvärderade och 73 stycken anpassade sig inte alls enligt diagram 1. Tabell 

2 visar att minskning och utvärdering var den kombination av metoder som användes mest ihop, 

vilket var 23 företag som gjorde. 

 

Studien har identifierat olika typföretag som anpassar sig till standarden via de olika metoderna. 

Typföretaget som använder sig av omklassificering är industri. Det visade sig att industri var den 

bransch som totalt hade högst procentandel av de som omklassificerade enligt tabell 10. I tabell 6 

framgår det att det är 7 stycken av industriföretagen som har gjort en omklassificering, vilket 

innebär att nästan hälften av alla omklassificeringar är gjorda av ett industriföretag. Även 

korrelationsanalysen i tabell 13 visar på ett positivt signifikant samband mellan industri och 

omklassificering. Ett industriföretag har i medel 2 753 tkr operationell leasing samt 181 tkr 

finansiell leasing enligt tabell 8, vilket varken är mest eller minst leasing bland de olika 

branscherna. 

 

Det går inte att identifiera något typföretag till anpassningssättet minskning av leasing eftersom 

det inte finns någon signifikans på något av testerna. Den bransch där flest antal företag har 

minskat leasingen är industri på 14 stycken enligt tabell 6, men i förhållande till hur många som 
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ingår i de olika branscherna är material den bransch där störst andel har minskat, vilket var 40 % 

enligt tabell 11, men ingen signifikans finns för det. 

 

För metoden utvärdering tyder resultatet på att typföretaget är ett fastighets- industri- eller 

handelsföretag, då de har utvärderat mest. Industri och handel är de branscher enligt tabell 6 där 

flest antal företag har utvärderat, då 18 respektive 17 stycken har gjort det. Enligt tabell 12 är det 

däremot fastighet som har högst total procentandel som har utvärderat i förhållande till det antal 

som ingår i branschen, vilket är på 56,3 %. Dock finns det ingen signifikans vilket gör att inget 

kan fastställas. Korrelationsmatrisen i tabell 13 visar inte på några signifikanta samband mellan 

dessa branscher och utvärdering. 

 

Grefberg (2018) hävdar att handel är den bransch som kommer påverkas mest av införandet av 

IFRS 16. Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) påstod också att handel påverkas, men att 

även telekommunikation, flygbolag och hotell också påverkas då det är de branscherna som hade 

mest operationella leasingavtal. Empirin visade liknande resultat då handel (3 668 tkr) var den 

bransch som hade mest operationell leasing tätt följt av telekom (2 868 tkr) enligt tabell 8. Dock 

visade det sig att dessa företag ej var de som anpassade sig i högst utsträckning enligt 

kartläggningen ovan. Då dessa branscher hade mest leasing skulle det kunna vara en möjlig 

förklaring till att de inte anpassade sig i högst grad, för att påverkan skulle blivit störst för dem. 

Vidare var fastighet en av branscherna som utvärderade i högst utsträckning. En möjlig förklaring 

till det skulle kunna vara att de inte hade någon finansiell leasing från början enligt tabell 8, vilket 

gör att de behövde förbereda sig kring hur de ska rapportera leasing framöver eftersom all leasing 

numera ska rapporteras som finansiell. 

 

Industri var därmed den bransch där det förekom mest anpassning totalt sett utifrån samtliga 

metoder. Vad detta beror på är inte helt självklart utifrån testerna och drivkrafterna, då industri 

inte har någon oberoende variabel som sticker ut bland branscherna, förutom på 

skuldsättningsgraden enligt tabell 8. Industrins medelvärde för skuldsättningsgraden är betydligt 

högre än för övriga branscher. Resultatet av empirin tyder på att industri vill anpassa sig, men 
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drivkrafterna som har identifierats i studien verkar inte stämma överens med varför industri har 

anpassat sig. Skuldsättningsgraden identifierades i hypoteshärledningen ha en negativ påverkan 

till anpassning, vilket inte bevisades genom empirin eftersom industri var den bransch som 

anpassade sig mest men hade samtidigt högst skuldsättningsgrad. Det går dock inte med säkerhet 

att fastställa eftersom inga tester visade sig vara signifikanta angående skuldsättningsgraden. 

 

 Hypotes 1 – Politisk påverkan 

H1a: Balansomslutningen har en negativ relation till omklassificering 

H1b: Balansomslutningen har en negativ relation till Early Adoption 

 

Som nämndes tidigare är det få företag som omklassificerat sina leasingavtal (16 stycken) och inga 

företag som gjort en Early Adoption. Hypotes 1b om Early Adoption testas därmed inte. T-testet i 

tabell 9 visar att medelvärdet bland de som har omklassificerat är lägre (40 972 296 tkr) än de som 

inte har omklassificerat (45 448 594 tkr) när det gäller de totala tillgångarna. Då det inte är stor 

skillnad mellan medelvärdena för de olika grupperna och det inte heller är signifikant kan det inte 

dras en slutsats om resultatet. Omklassificering har en svag negativ korrelation till totala tillgångar 

enligt tabell 13, dock finns ingen signifikans. Ur den logistiska regressionen i tabell 14 går det 

utläsa att de totala tillgångarna inte har någon relation till omklassificering över huvud taget, 

eftersom det inte är signifikant och därmed kan det konstateras att hypotesen inte får något stöd. 

 

Stora företag är mer benägna än små företag att använda sig av redovisningsmetoder som minskar 

den rapporterade vinsten för att inte dra till sig uppmärksamhet enligt Watts och Zimmerman 

(1990). Det kan då innebära att företag som har en stor balansomslutning sedan tidigare, inte vill 

blåsa upp den ännu mer genom att lägga in den operationella leasingen där också. Detta menar 

även Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) kommer att ske i och med införandet av IFRS 16. 

Balansomslutningen verkade inte spela så stor roll när det gäller om företag omklassificerade eller 

inte, eftersom medelvärdet på de totala tillgångarna inte skiljer sig markant mellan de som har 

omklassificerat eller ej. Stigler (1971) menade att den politiska påverkan kunde generera kostnader 
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för företaget, vilket då kan betyda att företagen försökte undvika kostnaderna genom att inte 

anpassa sig med balansomslutningen som drivkraft som empirin visade. Det är inget som kan 

konstateras, men skulle kunna vara en möjlig förklaring. Teorin hävdar att storleken har en 

betydelse för om företag vill minska den redovisade vinsten (Ball, Foster, Gonedes & Jensen 1982; 

Cahan 1992), men vad som framgår av empirin finns det inget stöd för att storleken är en drivkraft 

till anpassning genom omklassificering eller Early Adoption. Det kan därför betyda att 

balansomslutningen inte är en avgörande faktor för valet av att omklassificera leasingavtalen. 

 

 Hypotes 2–5 Earnings management-hypoteser 

7.3.1 Hypotes 2 - Skuldsättningsgradens påverkan 

H2a: Skuldsättningsgrad har en negativ relation till omklassificering 

H2b: Skuldsättningsgrad har en negativ relation till Early Adoption 

 

Det var en låg andel företag som omklassificerade sina leasingavtal eller gjorde en Early Adoption, 

då endast 16 av 200 företag omklassificerade och inga företag gjorde en Early Adoption. Hypotes 

2b med Early Adoption kunde därmed inte testas. T-testet i tabell 9 visar att medelvärdet för 

skuldsättningsgraden bland de som har omklassificerat är betydligt lägre (41,361 %) än för de som 

inte har omklassificerat (161,786%). Men eftersom det inte är signifikant kan ingen slutsats dras. 

Skuldsättningsgraden har en svag negativ korrelation till omklassificering, dock finns ingen 

signifikans. Den logistiska regressionen i tabell 14 visade att det finns ett negativt samband mellan 

skuldsättningsgraden och omklassificering av leasingavtal, men det är inte signifikant, vilket gör 

att ingen slutsats kan dras och hypotesen finner inget stöd. 

 

Skuldsättningsgraden förväntas att öka med IFRS 16 (IFRS  2016c) och det kunde tänkas att 

företag som redan har en hög skuldsättningsgrad väljer att inte omklassificera eller tillämpa 

regelverket eftersom att de inte vill öka skuldsättningsgraden ännu mer. Watts och Zimmerman 

(1990) hävdar att företag väljer redovisningsmetoder som inte ökar skuldsättningsgraden mer. Det 

verkade stämma med det empiriska resultatet från t-testet, men det går inte att fastställa eftersom 

det inte fanns någon signifikans. Vidare menar Jensen och Meckling (1976), Smith och Warner 
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(1979), Leftwich (1983) samt Bowen, Noreen och Lazey (1981) i Watts och Zimmerman (1990) 

att skuldsättningsgraden har en påverkan på redovisningsvalet. Därmed borde 

skuldsättningsgraden ha fått ett större utslag i testerna som har gjorts, vilket den inte fick. Det kan 

bero på att företagen inte hade något behov av att förändra skuldsättningsgraden, varken till det 

sämre genom att anpassa sig tidigt, eller genom att utnyttja möjligheten att öka 

skuldsättningsgraden med ett rimligt argument till att den ökar för dem som har låg. Det kan även 

bero på att de inte vill sticka ut ur mängden. 

 

7.3.2 Hypotes 3 - Räntabilitetens påverkan 

H3a: Räntabiliteten på totalt kapital har en positiv relation till omklassificering 

H3b: Räntabiliteten på totalt kapital har en positiv relation till Early Adoption 

H3c: Räntabiliteten på totalt kapital har en negativ relation till minskning 

 

Tidigare har det nämnts att det är 16 stycken företag som har omklassificerat sina leasingavtal. 

Early Adoption har inget företag tillämpat och därför testas inte hypotes 3b. T-testet i tabell 9 visar 

att medelvärdet bland de som har omklassificerat är lägre (4,454 %) än de som inte har 

omklassificerat (5,665 %) när det gäller räntabiliteten, dock är skillnaden inte signifikant.  

Korrelationsmatrisen visade att det inte finns någon korrelation mellan räntabiliteten och 

omklassificering. Den logistiska regressionen i tabell 14 visar att räntabiliteten och 

omklassificeringen har en negativ relation, men det är inte signifikant. Det innebär att hypotesen 

om att företag som har en hög räntabilitet har råd att kosta på sig en omklassificering inte stämmer 

eftersom varken t-testerna, korrelationsanlysen eller regressionen visade på någon signifikans. 

Därmed finns inget stöd för hypotes 3a. 

 

Det tredje anpassningssättet, minskning av leasing är det 59 stycken företag som har tillämpat. T-

testet i tabell 9 visar att medelvärdet för räntabiliteten bland de som har minskat sin leasing är 

högre (5,864 %) än de som inte har minskat sin leasinganvändning (5,443 %), skillnaden är dock 

inte signifikant. Minskningsvariabeln har testats i en linjär regression som återfinns i appendix 4 

och då som en kvotvariabel i stället för en dummyvariabel som i tidigare tester. Den linjära 
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regressionen visade att räntabiliteten i förhållande till minskning inte var signifikant. Den 

logistiska regressionen i tabell 14 hade ingen signifikans när det gäller räntabiliteten och 

minskning av leasing. Sammanfattningsvis kan det konstateras att t-testerna, korrelationsanalysen 

och regressionerna inte visade på någon signifikans och därmed finns det inget stöd för hypotes 

3c. 

 

7.3.3 Hypotes 4 - Rörelsemarginalens påverkan 

H4a: Rörelsemarginalen har en negativ relation till omklassificering 

H4b: Rörelsemarginalen har en negativ relation till Early Adoption 

H4c: Rörelsemarginalen har en negativ relation till minskning 

 

T-testet i tabell 9 visar att medelvärdena för rörelsemarginalen för de som har omklassificerat är 

högre (6,628 %) än de företag som inte har omklassificerat (-26,848 %), dock är inte detta 

signifikant. Korrelationsmatrisen i tabell 13 visar att det finns en svag positiv relation till 

omklassificering, dock finns ingen signifikans. Den logistiska regressionen i tabell 14 visar inte 

att det finns någon signifikans mellan rörelsemarginal och omklassificering. Detta betyder att de 

som har en låg rörelsemarginal inte är mer benägna att öka rörelsemarginalen och därmed finner 

testerna inget stöd för hypotes 4a. Hypotes 4b kan ej testas då inga företag har gjort en Early 

Adoption. 

 

Medelvärdet för de som har minskat sin leasinganvändning är lägre (-102,582 %) jämfört med de 

som inte har minskat sin leasinganvändning (8,917 %) när det gäller rörelsemarginalen, vilket 

framgår i tabell 9. Testet är dock inte signifikant, därav går det inte att fastställa något med 

säkerhet. Minskning har en negativ relation till rörelsemarginalen enligt korrelationsanalysen i 

tabell 13, dock är det inte signifikant. Den logistiska regressionen i tabell 14 indikerar inte på att 

det finns någon signifikans mellan rörelsemarginalen eller minskning av leasing. Däremot visar 

den linjära regressionen i appendix 4 ett positivt samband mellan rörelsemarginalen och 
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minskning, vilket är signifikant. Dock är inte hela modellen signifikant och förklaringsgraden är 

låg, vilket gör det inte går att dra en slutsats om testet. Därmed finns inget stöd för hypotes 4c. 

 

7.3.4 Hypotes 5 - Balanslikviditetens påverkan 

H5a: Balanslikviditet har en positiv relation till omklassificering 

H5b: Balanslikviditet har en positiv relation till Early Adoption 

H5c: Balanslikviditet har en negativ relation till minskning 

 

Medelvärdena för balanslikviditeten visar att de som har omklassificerat (157,1 %) är lägre än de 

som inte har omklassificerat (456,0 %), vilket framgår i t-testet i tabell 9. Det testet är dock inte 

signifikant. Korrelationen visar inte på något samband mellan omklassificering och 

balanslikviditet, vilket framgår i tabell 13. Den logistiska regressionen i tabell 14 indikerar att det 

inte finns något samband mellan omklassificering och balanslikviditeten, eftersom det inte är 

signifikant och hypotes 5a finner därför inget stöd. Hypotes 5b om Early Adoption testas inte 

eftersom inget företag tillämpade standarden tidigare. 

 

T-testet i tabell 9 visar att medelvärdena för balanslikviditeten för de företag som har minskat sin 

leasinganvändning (971,9 %) är högre än de som inte har minskat sin leasinganvändning (216,2 

%), dock är inte testet signifikant. Korrelationsanalysen i tabell 13 indikerar att det finns en positiv 

korrelation på 0,158 mellan minskning av leasing och balanslikviditet, vilket är signifikant. Dock 

visar den linjära (appendix 4) och logistiska regressionen (tabell 14) att det inte finns något 

samband mellan de olika variablerna och därmed finns inget stöd för hypotes 5c. 

 

7.3.5 Övergripande analys av earnings management-hypoteserna 

Som går att utläsa av alla tester kring nyckeltalen och anpassning framgår det att det finns en svag 

eller ingen koppling mellan dessa. Litteraturen påstår att företagsledningen använder sig av 

earnings management för att påverka redovisningen som i sin tur påverkar nyckeltalen (Brad et al 
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2014; Jensen & Meckling 1976; Smith & Warner 1979; Leftwich 1983). Anledningen till att detta 

samband inte visades i denna studie kan bero på att det inte är självklart vilken påverkan standarden 

kommer få på nyckeltalen. Den osäkerheten kring hur nyckeltalen påverkas kan göra att 

företagsledningen inte väljer att anpassa sig i ett tidigt skede. Watts och Zimmerman (1990) menar 

dock att ledningen kommer välja redovisningsmetoder som ökar resultatet som i sin tur ökar deras 

egen bonus. Enligt detta resonemang borde företaget ha använt sig av omklassificering eller Early 

Adoption för att öka balanslikviditeten och räntabiliteten, då dessa förväntas öka i och med IFRS 

16. Men eftersom det inte var fallet kan en orsak vara att nyckeltalen får en för liten förändring då 

leasingen i företaget är för liten i förhållande till resterande resultat- och balansposter, för att det 

ska vara värt arbetet bakom en tidigare anpassning. Detta hävdar även Beidleman (1973) kan vara 

en av orsakerna till att företag inte utnyttjar income smoothing. Därmed kan det tänkas att företag 

väntar med att anpassa sig och fokuserar i stället på uppgifter som ligger närmare i tiden. 

 

Studien hittar inget stöd för att nyckeltal är en drivkraft för att anpassa sig gradvis eller i sin helhet, 

oavsett vilken påverkan IFRS 16 och anpassning har på nyckeltalet. Barth, Landsman och Lang 

(2008) samt Swait, Patel och Warren (2018) påstår att earnings management har en viktig roll vid 

beslutet om en tidig tillämpning av en standard ska ske. Stämmer deras påstående om att earnings 

management påverkar beslutet, bör det enligt empirin därför ha landat i ett negativt utfall, då inget 

stöd för denna drivkraft finns. Beidleman’s (1973) studie visar att företag inte utnyttjar de tillfällen 

som ges att använda sig av income smoothing, vilket Beidleman menar beror på att företagen inte 

är medvetna om effekterna som income smoothing kan ge. Det här kan då vara en förklaring till 

varför empirin inte visade något samband mellan nyckeltalen som drivkraft och anpassning. 

 

Alin, Traian och Florin (2018) påstod att räntabiliteten på totalt kapital skulle påverkas negativt av 

den nya standarden, men att det fanns vissa skillnader beroende på bransch. Morales-Díaz och 

Zamora-Ramírez (2018) menar att branschskillnaden beror på att de har olika mycket operationell 

leasing, som påverkar räntabiliteten olika. Det är därför inte självklart hur räntabiliteten påverkas 

av anpassning, vilket kan göra att företagen anpassar sig i mindre utsträckning med räntabiliteten 

som drivkraft. Balanslikviditeten påstår IFRS (2016c) kommer minska vid införandet, vilket då 
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skulle kunna innebära att företagen gör en gradvis anpassning för att jämna ut övergången 

(Biedleman 1973). Kouki (2018) menar däremot att earnings management som income smoothing 

är den del av minskar genom IFRS. Det kan vara en anledning till att det inte hittades någon 

drivkraft för att påverka balanslikviditeten och resterande nyckeltal. Rörelsemarginalen får ingen 

självklar effekt genom en anpassning som tidigare nämnt i punkt 4.4.2.3, vilket kan vara en 

anledning till varför rörelsemarginalen inte är en drivkraft till anpassning. Ytterligare en anledning 

till att nyckeltalen inte verkade vara någon drivkraft för anpassning kan vara att företagen medvetet 

väljer att inte anpassa sig på grund av att de inte vill sticka ut ur mängden med förändrade 

nyckeltal. 

 

 Hypotes 6 - Storlekens påverkan 

H6a: Storleken på företaget har en positiv relation till Early Adoption 

H6b: Storleken på företaget har en positiv relation till utvärdering 

 

Som tidigare nämnts var det inga företag som gjorde en Early Adoption, vilket gör att hypotes 6a 

inte heller kan testas. Utvärdering var det däremot 76 stycken företag som hade gjort. T-testet i 

tabell 9 visar att det finns en viss skillnad mellan de företag som har utvärderat och de som inte 

har gjort det när det kommer till medelvärdet för börsvärdet, som är det mått som valts att användas 

som storleksmått. De som har utvärderat har ett genomsnittligt börsvärde på 30 836 mkr, medan 

de som inte har utvärderat har ett genomsnittligt börsvärde på 40 434 mkr, dock är resultatet inte 

signifikant, vilket gör att inget kan fastställas med säkerhet. Korrelationsanalysen i tabell 13 visar 

inte på något samband mellan utvärdering och storlek. I den logistiska regressionen i tabell 14 

framkom det att modellen för utvärdering inte var signifikant, vilket gör att det inte finns något 

samband mellan utvärderingen och storlek. Det innebär i sin tur att storleken på företaget inte har 

någon relation till om företagen väljer att utvärdera IFRS 16 tidigt och hypotes 6b finner därför 

inget stöd. 

 

Större företag utsätts för mer granskning enligt Watts och Zimmerman (1990) och därmed behöver 

de anpassa sig till nya standarder tidigt för att kunna behålla sin legitimitet (Suchman 1995). T-
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testet i tabell 9 visade på det motsatta då medelvärdet för börsvärdet var lägre bland de företag 

som hade utvärderat standarden, jämfört med de som inte hade utvärderat, men då ingen 

signifikans kan inget fastställas. Det tycks därför som att storleken på företaget har ingen markant 

betydelse för om företaget väljer att utvärdera en standard i ett tidigt stadie. En anledning till det 

kan vara för att företagen inte anser att de uppnår en högre legitimitet genom att utvärdera. 

Granskningen som de större företagen utsätts för enligt tidigare nämnda forskare (Watts & 

Zimmerman 1990; Suchman 1995), gör inte att företagen vill utvärdera tidigt eftersom det i sig 

inte är något fel att inte utvärdera. Granskningen lägger antagligen mer fokus på större saker som 

påverkar samhället i högre grad och om företagets handlande är moraliskt korrekt, i stället för om 

de har utvärderat en redovisningsstandard eller inte. 

 

 Hypotes 7 - Revisorns påverkan 

H7a: Revisorer från Big 4 har en positiv relation till Early Adoption 

H7b: Revisorer från Big 4 har en positiv relation till utvärdering 

 

Det är 76 företag som har valt att utvärdera standarden och inga som har gjort en Early Adoption, 

vilket gör att hypotes 7a ej kan testas. Av de 200 företag som studerades var det 189 stycken som 

hade en revisor från någon av Big 4 byråerna. Mellan byråerna fördelade sig antalet företag enligt 

följande; PwC 70, KPMG 44, EY 50 och Deloitte 26 enligt tabell 5. Korrelationsanalysen i tabell 

13 visar inte på något samband mellan utvärdering och Big 4. Den logistiska regressionen i tabell 

14 visar att det finns ett positivt samband mellan utvärdering och Big 4, dock är resultatet inte 

signifikant vilket gör att ingen slutsats kan dras. Då hypotesen inte fick stöd i regressionen och 

korrelationen, gör det att hypotes 7b inte finner något stöd. 

 

Trombley (1989) menar att revison har en betydande roll i företagens redovisningsval och Francis 

och Wang (2008) påstår att revisorer från Big 4 har högt anseende och måste leva upp till sitt rykte. 

Resultatet från testerna gav inget stöd för att revisorer från Big 4 tenderar att få företagen att 

utvärdera i högre utsträckning, vilket enligt Trombley (1989) och Francis och Wang (2008) borde 

varit fallet. Det kan bero på att de byråer som inte tillhör Big 4 även de är stora byråer med mycket 



 

 

 

 84 

kunskap och resurser, vilket gör att även de byråerna kan påverka sina klienter i lika stor 

utsträckning. På samma sätt har även de mindre byråerna ett rykte att leva upp till. Det kan också 

bero på att revisorerna inte har tiden att lägga lika mycket fokus på en tidig utvärdering, som om 

företagen följer de lagar som är gällande för tillfället. Även om revisionsbyråerna tidigt går ut med 

informationen om nya standarder (KPMG u.å; PwC a 2018; EY 2018), kan det vara så att initiativet 

till att genomföra en utvärdering måste annonseras av företagen för att revisorerna ska vara 

behjälpliga med utvärderingen och inte tvärtom.  

 

 Hypotes 8 - Andelen leasing 

H8: Andelen leasing har en negativ relation till Early Adoption 

 

Inga företag gjorde en Early Adoption vilket gör att hypotes 8 inte kan testas. 

 

 Övergripande analys 

Som visades i hypotesanalyserna var det företag som anpassade sig till IFRS 16 på något sätt. Om 

det endast undersökts vilka anpassningsmetoder som användes var det många som använde sig av 

metoderna minskning (59 företag) och utvärdering (76 företag). Jämförs det med de som inte 

gjorde någon anpassning alls (73 företag) var antalet ungefär lika många. Det visar på att företag 

anpassar sig i viss utsträckning på något sätt. Det som dock inte är självklart enligt resultatet från 

studien, är varför och vilka drivkrafter som får företaget att anpassa sig, eftersom inga tester visade 

på någon signifikans. Resultatet på vilka anpassningsmetoder som användes kan vara 

slumpmässiga och innebära att företaget inte aktivt valt att anpassa sig. Minskningen av leasingen 

kan bero på att leasingavtalen går ut, att företagen omförhandlar leasingavtalen eller liknande och 

därav minskas leasingen under undersökningsåren, och inte för att företaget aktiv valt att dra ner 

på leasinganvändningen. Utvärderingen däremot sker inte av en slump, eftersom det är ett aktiv 

val av företagen. Denna anpassningsmetod bör göra företagen förbereda för övergången till IFRS 

16 och dess effekter. Hypotesen skulle testa om utvärdering gav legitimitet till företaget, men det 

gav inget utslag för att så var fallet. Däremot kan det tänkas att legitimitetseffekten uppstår när 

standarden är tillämpad i företaget då det kan synas om utvärderingen hjälpte till eller inte. Det 
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kan tänkas att det behövs en jämförelse mellan de företag som har utvärderat och de som inte har 

gjort det, för att upptäcka märkbara skillnader på om utvärderingen gjorde företagen mer 

förberedda på övergången till den nya standarden. Därav kan det bli en fördröjning i 

legitimitetseffekten. Det kan även tänkas att legitimitet oftast uppnås genom upprepade handlingar, 

och inte enbart en utvärdering. Därför kan legitimiteten inte uppnås på en gång heller. Det är inget 

som går att slå fast men skulle kunna vara en möjlig förklaring. 

 

Swait, Patel och Warren (2018) hävdade som nämnt tidigare att det finns begränsad forskning 

kring tidigare anpassning till en enskild standard. Det här kan leda till att företagen anpassar sig i 

förväg i mindre utsträckning, då de inte vet vad konsekvenserna blir. Christensen (2012) menar 

också att det är få företag som anpassar sig till IFRS tidigare eftersom kostnaden kan vara för stor, 

samtidigt som fördelarna är få. Empirin visade dessutom att alla företag inte gjort en tidigare 

anpassning, vilket kan bero på kostnaden som Christensen (2012) tar upp som anledning. Dock 

har IFRS givit ut information om hur standarden påverkar företagen och redovisningen tre år innan 

standarden träder i kraft, genom exempelvis hur nyckeltalen påverkas och även ett fiktivt exempel 

(IFRS 2016c). Detta borde i högre grad leda till att företag vill anpassa sig då de får kunskap om 

hur de kommer att påverkas, men eftersom detta inte var fallet enligt empirin bör det vara andra 

faktorer som gör att de inte anpassar sig. Det kan då i stället bero på att effekten av införandet av 

standarden inte får någon väsentlig påverkan för företaget. En annan anledning till att företag inte 

anpassar sig, trots att de vet effekterna av anpassningen, kan vara för att de påverkas negativt och 

då vill skjuta på problemet tills det blir obligatoriskt för alla. De undviker då att sticka ut från 

mängden, vilket Watts & Zimmerman (1990) menar att företag oftast inte vill, vilket även 

legitimitetsteorin stödjer (Suchman 1995).  

 

Samtidigt finns det teori som pekar på att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har, desto troligare 

är det att företaget använder metoder för att öka resultatet Kalay (1982) eller för att öka bonusen 

till ledning och chefer (Watts & Zimmerman 1990). Enligt denna teori borde då hälsovård som var 

den bransch som hade lägst skuldsättningsgrad (tabell 8) vara mest benägna att omklassificera 

leasingavtalen för att på så sätt öka skuldsättningsgraden. I tabell 6 är det ett av företagen inom 
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hälsovård som har omklassificerat, vilket tyder på skuldsättningsgraden inte har den påverkan på 

anpassning. Vidare försöker PAT förklara varför företag väljer somliga redovisningsmetoder 

framför andra (Watts & Zimmerman 1990). Utifrån den här teorin bör empirin visa att företagen 

vill anpassa sig tidigt, för att kunna påverka nyckeltalen genom earnings management och 

resultatet (Brad et al. 2014). Dock fanns det inget stöd för en tidigare anpassning i empirin, vilket 

gör att det inte går i linje med den nämnda teorin. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

IFRS som regelverk gör att företag använder sig mindre av earnings management som Kouki 

(2018) menar. En annan förklaring kan vara att företagen väljer att prioritera andra funktioner och 

aktiviteter som ger högre nytta och därav lägger mindre vikt vid att påverka nyckeltalen.  

 

Den andra teorin som studien tar upp är legitimitetsteorin. Enligt denna teori kan legitimitet uppnås 

genom att överensstämma med etablerade standarder (Suchman 1995). Vidare menar Suchman 

(1995) att legitimiteten styrs av ledning och chefer genom metoder som budgetar och 

vinstplanering och att legitimitet uppnås genom att vara målmedveten. Därmed bör företagen vara 

benägna att anpassa sig för att uppnå legitimitet, vilket inte visade sig i studien sett utifrån Early 

Adoption, däremot använde sig ett antal företag av utvärdering i stället. Även om empirin och 

testerna där inte visade på någon signifikans för utvärdering, var det trots det flera företag som 

valde att utföra och kommentera sin utvärdering av standarden. Därmed kan det ändå tänkas att 

företagen vill uppnå högre legitimitet i viss mån, genom att visa att de är förberedda och har gjort 

en utvärdering. Men varför Early Adoption inte gav något utslag i empirin är dock inte självklart. 

Ali och Kumar (1994) i Han och Hsiao (2017) påstår bland annat att Early Adoption är vanligare 

bland större företag, vilket även Langer och Lev (1993) samt Tung och Weygandt (1994) kommer 

fram till. Enligt detta resonemang bör då branscherna finans och hälsovård göra en Early Adoption 

i högre utsträckning en andra sett till deras börsvärde (tabell 8). Då ingen har gjort en Early 

Adoption är detta inget argument som håller. En anledning till att ingen gjort det kan vara för att 

företagen inte förstod effekterna av IFRS 16 i ett tidigt stadie eller att de inte hade ett högt 

förtroende för regelverket enligt Stent, Bradbury och Hooks (2017). Ytterligare en förklaring kan 

vara att företagen inte anser att de uppnår en högre legitimitet av att göra en Early Adoption. 

Företag kan anse att de får högre legitimitet av andra aktiviteter som gynnar intressenterna mer, i 

stället för att tillämpa ett regelverk tidigare.   
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Denna studie har utgått från två olika och stora teorier, PAT och legitimitetsteorin för att kunna 

förklarar drivkrafter till att vilja anpassa sig till en standard tidigare än vad som krävs. Enligt 

resultatet fanns inget stöd för dessa två teorier, då drivkrafterna för att anpassa sig inte gav något 

resultat. Därmed bör även andra teorier studeras i förhållande till anpassning för att se om de kan 

ge mer förklarning till vilka drivkrafter som finns för att anpassa sig. Skulle det inte finnas något 

stöd för andra teorier heller, kan fallet vara att det behövs nya teorier som kan förklara 

anpassningen. En förklaring till den låga resultatet för tidig anpassning behöver inte bero på att 

teorin är fel. Det kan tänkas att företagen saknar tillräcklig kunskap om vilka för- och nackdelar 

de kan få genom tidig anpassning och därför inte anpassar sig tidigt. Ytterligare en förklaring till 

den andelen anpassning kan även bero på mätfel. Det kan exempelvis vara att studien borde tagit 

med år 2018 också, eftersom då har företagen ett extra år att anpassa sig på. Ett annat exempel på 

mätfel kan vara att studien kunde ha mätt leasingens storlek på andra sätt i stället för nuvärdet av 

framtida minimileasingavgifter. Restvärdet eller det nominella värdet av leasingen kunde ha 

använts. Det är dock svårt att säga om det hade gett ett bättre mätvärde i studien. Därutöver kan 

orsaken även vara att de drivkrafter som identifierats inte är tillräckliga för att förklara en tidig 

anpassning. Det kan finnas andra drivkrafter som är starkare men som studien inte berört, som kan 

förklaras av andra teorier, nya teorier eller annan data. 
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8 Slutsats och implikationer 

I det sista kapitlet besvaras frågeställningen och en slutsats dras. Teoretiska och praktiska 

implikationer tas upp och även förslag till framtida forskning. 

 Slutsats 

Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning som företag anpassar sig till en 

redovisningsstandard innan den träder i kraft samt att identifiera drivkrafterna bakom en 

anpassning. En slutsats kan dras av analysen, det empiriska resultat och studien i helhet att flertalet 

företag använder sig av någon av anpassningsmetoderna för att göra en tidigare anpassning till 

IFRS 16. Kartläggningen visar också att industri var den bransch som anpassade sig mest. 

 

Drivkrafterna som identifierades hade ingen påverkan på om företaget anpassade sig eller inte. Det 

kan konstateras att det behövs andra teorier för att förklara de verkliga drivkrafterna bakom 

anpassning, då de valda teorierna inte klarade detta. För att svara på frågeställningen så anpassar 

sig företag till en redovisningsstandard främst genom att utvärdera den tidigt, men även genom 

minskning och omklassificering. Drivkrafterna som studerades fick inget utslag.  

 

 Teoretiska implikationer 

Teoretiskt bidrar denna studie till en bredare kunskap kring anpassning till en ny 

redovisningsstandard. Tidigare studier har fokuserat till stor del på anpassning i form av Early 

Adoption som anpassningssätt till en ny redovisningsstandard (Han & Hsiao 2017; Amir & Livnat 

1996; Grove, Bazley & Johnsen 1993; Trombley 1989; Henry 2009; Swait, Patel & Warren 2018). 

I denna studien har anpassningsbegreppet utvidgats till att innefatta flera olika metoder och 

redovisningsval som företag kan använda vid en tidigare anpassning. Valmöjligheten som en 

redovisningsstandard ger företagen innefattar inte enbart de val som kan göras inom ramen för 

standarden, utan även de val som ges innan standarden träder i kraft. Denna studie har utvecklat 
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området kring redovisningsvalen som ges innan standarden blir obligatorisk och där bidragit med 

metoder och kunskap om dessa möjligheter. 

  

Swait, Patel & Warren (2018) menar att det finns bred forskning kring att anta hela IFRS, men 

begränsat med forskning om en enskild redovisningsstandard. Denna studien utvidgar forskningen 

kring en enskild standard genom att undersöka enbart IFRS 16 och hur den antas. Till skillnad från 

tidigare studier använder denna studie anpassning som den beroende variabeln, i stället för som 

oberoende variabel som i Han och Hsiao (2017) studie exempelvis. Det är ett relativt nytt sätt att 

se på anpassning vilket hjälper till att utveckla området för redovisningsval. Studien har även visat 

att PAT och legitimitetsteorin har en begränsad räckvidd för att förklara en tidig anpassning till en 

redovisningsstandard. 

 

 Praktiska implikationer 

Ur ett praktiskt perspektiv bidrar denna studie med kunskap kring en tidig anpassning till en ny 

redovisningsstandard. Studien visar att det finns företag som anpassar sig i förtid och främst genom 

utvärdering. Därav visar studien att det är bra att standarden annonseras några år i förväg eftersom 

företagen uppenbarligen anpassar sig i viss mån efter den. Det ger lagstiftaren ett kvitto på att en 

tidig annonsering är bra och används. Vidare bidrar studien till analytiker och investerare genom 

att visa på att anpassning sker hos företagen, vilket de bör vara medvetna om när de gör sina 

analyser av företagen för att kunna göra säkrare analyser. Det kan hjälpa dem att förstå 

förändringar som verkar omotiverade i redovisningen. 

 

Bidragen till företagen är hur de kan använda sig av en ny standard för att påverka redovisningen. 

Studien belyser de möjligheter och metoder som finns för anpassning, vilket många företag inte 

varit medvetna om tidigare. Företagen inspireras att i framtiden utnyttja möjligheten att anpassa 

sig tidigt till en kommande redovisningsstandard. Lärdomar kan med andra ord tas av resultatet att 

anpassning går att göra. 
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 Förslag till framtida forskning 

Anpassning till en standard i förtid bör vidare studeras för att kunna förklara och fastställa 

ytterligare vilka redovisningsval som företagen har. För att kunna identifiera drivkrafterna på ett 

djupare plan behövs det mer kvalitativ forskning på området. I en sådan studie skulle det kunna 

göras intervjuer med företagen för att få information kring de bakomliggande orsakerna till de val 

som företaget gör angående redovisningen. Forskningen bör också vidgas till flera olika standarder 

för att kunna finna generella metoder som kan användas till flera standarder. Denna studies 

metoder är i viss mån begränsade till IFRS 16 och leasinganvändning. Framtida forskning bör även 

studera ämnet med utgångspunkt i andra redovisningsteorier, för att se om de kan förklara 

anpassningen ytterligare. Det kan även vara intressant att studera om anpassning till IFRS 16 

skiljer sig åt mellan olika länder som tillämpar IFRS.



 

 

 

 91 

  Källförteckning  

Aktiespararna, u.å. Grundskola i aktiekunskap. https://www.aktiespararna.se/grundskola-i-

aktiekunskap [2019-02-26]. 

Albertsson, L. (2015). Nyckeltal – så analyserar du ditt företag.  

https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/analysera-ditt-foretag-med-nyckeltal  [2019-03-06] 

Alin, E.T., Traian O.C. & Florin R. (2018). The Impact of IFRS 16 on the Companies’ Key 

Performance Indicators: Limits, Advantages and Drawbacks. Academic Journal of 

Economic Studies, 4(1), pp.54–59. 

Amir, E. & Livnat, J. (1996). Multiperiod analysis of adoption motives: the case of SFAS No. 106. 

(Statement of Financial Accounting Standard) (includes appendix). Accounting Review, 

71(4), pp.539–553. 

Amir, E. & Ziv, A. (1997). Economic Consequences of alternative adoption rules for new 

accounting standards. Contemporary Accounting Research. Vol 14(3). pp. 543-568.  

Anon, (2010). BAS nyckeltal: för bättre analys och effektivare ekonomistyrning 4., [utök.] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik. 

Ashforth, B.E. & Gibbs, B.W. (1990). The Double-Edge of Organizational Legitimation. 

Organization Science, 1(2), pp.177–194. 

Ball, R., Foster, G., Gonedes, N. & Jensen. M.  (1982). Corporate Financial Reporting: A 

Methodological Review of Empirical Research/Discussions/Reply. Journal of Accounting 

Research, 20, p.161. 

Barth, M.E., Landsman, W.R. & Lang, M.H. (2008). International Accounting Standards and 

Accounting Quality. Journal of Accounting Research, 46(3), pp.467–498. 

BC IFRS 16. Effective date and early application (paragraph C1) BC 268-272.   

Beatty, A. & Weber, J. (2003). The Effects of Debt Contracting on Voluntary Accounting Method 

Changes. The Accounting Review, 78(1), pp.119–142. 

https://www.aktiespararna.se/grundskola-i-aktiekunskap
https://www.aktiespararna.se/grundskola-i-aktiekunskap
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/analysera-ditt-foretag-med-nyckeltal


 

 

 

 92 

Beidleman, C. (1973). Income Smoothing: The Role of Management. The Accounting Review, 

48(4), p.653. 

Bowen, R.M., Davis, A.K. & Rajgopal, S. (2002). Determinants of Revenue‐Reporting Practices 

for Internet Firms. Contemporary Accounting Research, 19(4), pp.523–562. 

Brad, L., Dobre, F., Turlea, C. & Braşoveanu, J.V. (2014). The Impact of IFRS Adoption in 

Romania upon the Earnings Management of the Bucharest Stock Exchange Entities. 

Procedia Economics and Finance, 15, pp.871–876. 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder 3 uppl., Liber. 

Cahan, S. (1992). The Effect of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test 

of the Political-Cost Hypothesis. The Accounting Review, 67(1), pp.77–95. 

Capkun, V., Collins, D. & Jeanjean, T. (2016). The effect of IAS/IFRS adoption on earnings 

management (smoothing): A closer look at competing explanations. Journal of Accounting 

and Public Policy, 35(4), pp.352–394. 

Carpenter, L.V & Feroz, E.H. (1992) GAAP as a symbol of legitmacy: New York State´s decision 

to adopt generally accepted accounting principles. Accounting Organizations and Society. 

17 (7), pp. 613-643.  

Christensen, H.B. (2012). Why do firms rarely adopt IFRS voluntarily? Academics find significant 

benefits and the costs appear to be low, Review of Accounting Studies 17, 518–525.  

Cohen, D. & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around 

seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), pp.2–19. 

Collin S-O,Y., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. & Hansson, K. (2009). Explaining the choice 

of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting theory and 

institutional theory as competitive or concurrent theories. Critical Perspectives on 

Accounting, 20(2), pp.141–174. 

Dechow, P. M. & Sloan, R.G. (1995). ‘Detecting Earnings Management’, Accounting Review, 

70(2), pp. 193–225. 



 

 

 

 93 

Deegan, C. & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory 2. European., Maidenhead: Mc 

Graw-Hill Education.  

Duke, J.C., Hseih, S.J. & Su, Y. (2009). Operating and synthetic leases: Exploiting financial 

benefits in the post-Enron era. Advances in Accounting, incorporating Advances in 

International Accounting, 25(1), pp.28–39. 

Dumontier, P. & Raffournier, B. (1998). Why Firms Comply Voluntarily with IAS: an Empirical 

Analysis with Swiss Data. Journal of International Financial Management & Accounting, 

9(3), pp.216–245. 

Evans, I.J.H. & Sridhar, S.S. (1996). ‘Multiple Control Systems, Accrual Accounting, and 

Earnings Management’, Journal of Accounting Research, 34(1), pp. 45–65. 

EY (2018). Applying IFRS – A closer look at IFRS 16 leases 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-apply-leases-update-

december_2018/$File/ey-apply-leases-update-december%202018.pdf [2019-05-02]. 

Fields, T.D, Lys, T.Z. & Vincent, L. (2001). Empirical research on accounting choice. Journal of 

Accounting and Economics, 31(1), pp.255–307. 

Fitó, M.Á., Moya, S. & Orgaz, N. (2013). ‘Considering the effects of operating lease capitalization 

on key financial ratios’, Spanish Journal of Finance & Accounting / Revista Espanola de 

Financiacion y Contabilidad, 42(159), pp. 341–369. 

Fleming, M. M. K. (1986). ‘The Current Ratio Revisited’, Business Horizons, 29(3), p. 74.  

Francis, J. R. & Wang, D. (2008). ‘The Joint Effect of Investor Protection and Big 4 Audits on 

Earnings Quality around the World’, Contemporary Accounting Research, 25(1), pp. 157–

191. 

Francis, J., (2001). Discussion of empirical research on accounting choice. Journal of Accounting 

and Economics, 31(1), pp.309–319. 

Godfrey, J., Mather, P. & Ramsay, A. (2003). ‘Earnings and Impression Management in Financial 

Reports: The Case of CEO Changes’, Abacus, 39(1), pp. 95–123. 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-apply-leases-update-december_2018/$File/ey-apply-leases-update-december%202018.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-apply-leases-update-december_2018/$File/ey-apply-leases-update-december%202018.pdf


 

 

 

 94 

Grefberg J. (2018). Se upp med värderingsmultiplar och finansieringsvillkor – nu införs IFRS 16 

https://www.tidningenbalans.se/wp-

content/uploads/2018/10/se_upp_med_varderingsmultiplar_och_finansierings_villkor%E2

%80%93nu_infors_IFRS_16.pdf [2019-04-08]. 

Grove, H.D., Bazley, J.D. & Johnsen, T. (1993). Earnings management with early adoption of 

FASB Statement 87. (Financial Accounting Standards Board) (management discretion in 

pension companies). Journal of Managerial Issues, 5(2), pp.274–289. 

Gu, Z., Lee, C.-W. & Rosett, J. (2005). What Determines the Variability of Accounting Accruals? 

Review of Quantitative Finance and Accounting, 24(3), pp.313–334. 

Guthrie, K., Irving, J.H. & Sokolowsky, J. (2011). Accounting choice and the fair value option. 

(Report). Accounting Horizons, 25(3), pp.487–510. 

H&M. (2017). H&M Årsredovisning 2017. 

https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/År

sredovisning%202017_sv.pdf [2019-04-05].  

Hair, J.F., Black, W.C., Babi, B.J. & Anderson, R.E. (2014). Multivariate data analysis Seventh 

edition, Pearson new international., Harlow: Pearson Education Limited. 

Han, L. & Hsiao, D.F. (2017). Examination of firm performance following the early adoption of 

SFAS 142. International Journal of Accounting & Information Management, 25(2), pp.138–

176. 

Healy, P. & Wahlen. J. (1999). A review of the earnings management literature and its implications 

for standards setting, Accounting Horizons, 13 (4). Pp. 365-383. 

Henry, E. (2009). Early Adoption of SFAS No. 159: Lessons from Games (Almost) Played. 

Accounting Horizons, 23(2), pp.181–199. 

Hjelström, A. & Schuster, W. (2011). Standards, Management Incentives and Accounting Practice 

– Lessons from the IFRS Transition in Sweden. Accounting in Europe, 8(1), pp.69–88. 

Holdings (u.å). Om holdings. https://www.holdings.se/app/#/offerings [2019-03-06].  

https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2018/10/se_upp_med_varderingsmultiplar_och_finansierings_villkor%E2%80%93nu_infors_IFRS_16.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2018/10/se_upp_med_varderingsmultiplar_och_finansierings_villkor%E2%80%93nu_infors_IFRS_16.pdf
https://www.tidningenbalans.se/wp-content/uploads/2018/10/se_upp_med_varderingsmultiplar_och_finansierings_villkor%E2%80%93nu_infors_IFRS_16.pdf
https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/Årsredovisning%202017_sv.pdf
https://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/sv/Annual%20Report/Årsredovisning%202017_sv.pdf
https://www.holdings.se/app/


 

 

 

 95 

Hoogervorst, H. (2016). Shining the light on Leases. Tillgänglig på:  https://www.ifrs.org/news-

and-events/2016/03/hans-hoogervorst-article-shining-the-light-on-leases/[2019-04-08] 

Hoogervorst, H. (2019). Speech: The Primary Financial Statements project – a game changer in 

financial reporting? Tillgänglig på: https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/hans-

speech-pfs-a-game-changer-in-financial-reporting/[2019-04-08].  

Hovakimian, A., Opler, T. & Titman, S., (2001). The Debt-Equity Choice. Journal of Financial 

and Quantitative Analysis, 36(1), pp.1–24.  

IFRS (u.å). Who we are. https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/ [2019-01-28].  

IFRS 16 – Lease  

IFRS (2016a). IFRS Leases 16.  https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-

documents/ifrs16-project-summary.pdf  [2019-01-28].  

IFRS (2016b). Sweden.  https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-

jurisdiction/sweden/  [2019-02-10].  

IFRS (2016c). IFRS 16 Effects Analysis.  https://www.ifrs.org/-

/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf [2019-02-19]. 

IFRS (2019). New Standard on leases now effective. https://www.ifrs.org/news-and-

events/2019/01/ifrs-16-is-now-effective/ [2019-02-11].  

Imhoff, E., Lipe, R. & Wright, D. (1991). Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization. 

Accounting Horizons, 5(1), p.51. 

Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 

and ownership structure. Journal of Financial Economics.:305-360. 

Jones, J.J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. Journal of 

Accounting Research, 29(2), p.193. 

Kalay, A. (1982). Stockholder-bondholder conflict and dividend constraints. Journal of Financial 

Economics. (July): 211-233. 

https://www.ifrs.org/news-and-events/2016/03/hans-hoogervorst-article-shining-the-light-on-leases/%5b2019-04-08
https://www.ifrs.org/news-and-events/2016/03/hans-hoogervorst-article-shining-the-light-on-leases/%5b2019-04-08
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/hans-speech-pfs-a-game-changer-in-financial-reporting/%5b2019-04-08
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/03/hans-speech-pfs-a-game-changer-in-financial-reporting/%5b2019-04-08
https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/
https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-project-summary.pdf
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/sweden/
https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/sweden/
https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/01/ifrs-16-is-now-effective/
https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/01/ifrs-16-is-now-effective/


 

 

 

 96 

Kim, J.-B. & Shi, H.  (2012). IFRS reporting, firm-specific information flows, and institutional 

environments: international evidence. Review if Accounting Studies, 17. 474-517.  

Kouki, A. (2018). Mandatory IFRS adoption, investor protection and earnings management. 

International Journal of Accounting & Information Management, 26(1), pp.187–204. 

KPMG. (u.å) IFRS 16 - Är du redo? https://home.kpmg/se/sv/home/tjanster/redovisning/ifrs-16-

leasing.html [2019-05-02]. 

Langer, R. & Lev, B. (1993). The FASB's Policy of Extended Adoption for New Standards: An 

Examination of FAS No. 87. The Accounting Review, 68(3), pp.515–533. 

Lantto, A.-M. & Sahlström, P. (2009). ‘Impact of International Financial Reporting Standard 

adoption on key financial ratios’, Accounting & Finance, 49(2), pp. 341–361.  

Leftwich, R. (1983). Accounting Information in Private Markets: Evidence from Private Lending 

Agreements. Accounting Review, 58, pp.23–42. 

Morales-Díaz, J. & Zamora-Ramírez, C. (2018). The Impact of IFRS 16 on Key Financial Ratios: 

A New Methodological Approach. Accounting in Europe, 15(1), pp.105–133. 

Nieto, F. & Kumar, S. (2018). Our newsletter for investment community. Tillgänglig på: 

https://www.ifrs.org/-/media/feature/resources-for/investors/investor-updates/investor-

update-june-2018.pdf [2019-04-08].  

Plummer, E. & Mest, D. P. (2001) ‘Evidence on the Management of Earnings Components’, 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 16(4), pp. 301–323. 

PwC a (2018). Kommunicera effekterna av IFRS 16 till dina intressenter! 

https://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/ifrs-16-kommunicera-effekter.html [2019-

05-02]. 

PwC b (2018). Räntabilitet – så mäter du lönsamhet. 

https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/rantabilitet [2019-03-10]. 

Rees, L., Gill, S.  & Gore, R. (1996). An investigation of asset write-downs and concurrent 

abnormal accruals. Journal of Accounting Research 34 (Suppl.), 157–169. 

https://home.kpmg/se/sv/home/tjanster/redovisning/ifrs-16-leasing.html
https://home.kpmg/se/sv/home/tjanster/redovisning/ifrs-16-leasing.html
https://www.ifrs.org/-/media/feature/resources-for/investors/investor-updates/investor-update-june-2018.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/feature/resources-for/investors/investor-updates/investor-update-june-2018.pdf
https://www.pwc.se/sv/finansiell-rapportering/ifrs-16-kommunicera-effekter.html
https://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/rantabilitet


 

 

 

 97 

Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations 5. ed., New York: Free press. 

Rybrand, S. (2018) Skuldsättningsgrad https://aktiekunskap.nu/skuldsattningsgrad-s-e/. [2019-02-

15].  

SCB (2010). Tillgångar, skulder och kapitalvinster - Balansräkningarnas roll underskattas i 

statistik och analys.  

https://www.scb.se/statistik/_publikationer/NR9999_2010A01_BR_NRFT1001.pdf [2019-

02-21].  

Singh, A. (2012). Proposed Lease Accounting Changes: Implications for the Restaurant and Retail 

Industries. Journal of Hospitality & Tourism Research, 36(3), pp.335–365. 

Smith, C. W. & Warner, J. B. (1979). On financial contracting: An analysis of bond covenants. 

Journal of Financial Economics. (June): 117-161.  

Stadler, C. & Nobes, C.W. (2014). The Influence of Country, Industry, and Topic Factors on IFRS 

Policy Choice. Abacus, 50(4), pp.386–421. 

Stent, W. Bradbury, E.M. & Hooks, J. (2017). Insight into accounting choice from the adoption 

timing of International Financial Reporting Standards. Accounting and Finance. pp. 255-

276.  

Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics and 

Management Science: 3-21. 

Strong, J. & Meyer, J. (1987). Asset write-downs: managerial incentives and security returns. 

Journal of Finance 42, 643–661. 

Suchman, M. C. (1995). ‘Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches’, Academy 

of Management Review, 20(3), pp. 571–610.  

Sun, B. (2014). The optimal shape of compensation contracts with earnings management. Applied 

Economics, 45(21), pp.3102–3109. 

Sundell, A. (2012a). Guide: Signifikans och one sample t-test https://spssakuten.com/tag/t-test/ 

[2019-04-26].  

https://aktiekunskap.nu/skuldsattningsgrad-s-e/
https://www.scb.se/statistik/_publikationer/NR9999_2010A01_BR_NRFT1001.pdf
https://spssakuten.com/tag/t-test/


 

 

 

 98 

Sundell, A. (2012b). Guide: Korstabeller. https://spssakuten.com/2012/02/14/guide-

korstabeller/#more-402 [2019-04-25]. 

Swait, N., Patel, A. & Warren, M., (2018). Exploring the decision to adopt International Financial 

Reporting Standards early: The case of International Financial Reporting Standards 13. 

Journal of Economic and Financial Sciences, 11(1), pp.e1–e12. 

Trombley, M. A. (1989). Accounting method choice in the software industry: characteristics of 

firms electing early adoption of SFAS No. 86. (Statement of Financial Accounting Standards 

No. 86). Accounting Review, 64(3), p.529. 

Tung, S.S. & Weygandt, J.J. (1994). The Determinants of Timing in the Adoption of New 

Accounting Standards: A Study of SFAS No. 87, Employers' Accounting for Pensions. 

Journal of Accounting, Auditing & Finance, 9(2), pp.325–337. 

Visma (u.å). Balanslikviditet. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-

ekonomioversikt/content/online-help/kpi-current-ratio.htm [2019-03-11].  

Visma. (2018). Rörelsemarginal – Vad är rörelsemarginal? https://vismaspcs.se/ekonomiska-

termer/vad-ar-rorelsemarginal [2019-03-11].  
Warfield, T. D., Wild, J. J. & Wild, K. L. (1995). ‘Managerial ownership, accounting choices, and 

informativeness of earnings’, Journal of Accounting & Economics, 20(1), pp. 61–91. 

Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1978). ‘Towards a Positive Theory of the Determination of 

Accounting Standards’, Accounting Review, 53(1), p. 112.  

Watts, R.L. & Zimmerman J.L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. The 

Accounting Review. Vol 65 (1) p. 131-156.  

Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1979). The Demand for and Supply of Accounting Theories: The 

Market for Excuses. The Accounting Review, 54(2), pp.273–305. 

Wieczynska, M., (2016). The "Big" Consequences of IFRS: How and When Does the Adoption of 

IFRS Benefit Global Accounting Firms? The Accounting Review, 91(4), pp.1257–1283. 

https://spssakuten.com/2012/02/14/guide-korstabeller/
https://spssakuten.com/2012/02/14/guide-korstabeller/
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/kpi-current-ratio.htm
https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-ekonomioversikt/content/online-help/kpi-current-ratio.htm
https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-rorelsemarginal
https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-rorelsemarginal


 

 

 

 99 

Appendix 

Appendix 1 – logistisk regression, B-koefficienter, standardfel inom parentes. beroende variabel: utvärdering. 

Referensbransch är telekom.  

  

Appendix 2 – logistisk regression, B-koefficienter, standardfel inom parentes. beroende variabel: omklassificering.  

Referensbransch är telekom. 
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Appendix 3 - logistisk regression, B-koefficienter, standardfel inom parentes. beroende variabel: minskning.  

Referensbransch är telekom. 

 

 

Appendix 4 - Förändringen av finansiell och operationell leasing i förhållande till de oberoende variablerna. B- 

koefficienter, standardfel inom parentes.  

Beroende variabel: Förändring operationell leasing 2016–2015 (OL 16_15), Förändring operationell leasing 2017-

2015 (OL 17_15), Förändring finansiell leasing 2016-2015 (FL 16_15) och Förändring finansiell leasing 2017- 

2015 (FL 17_15). Referensbransch är industri.  

 Modell 1 

OL 16_15 

Modell 2 

OL 17_15 

Modell 3 

FL 16_15 

Modell 4 

FL 17_15 

Börsvärde -1,009* 

(0,397) 

-1,123* 

(0,630) 

-3,035 

(7,005) 

-1,474 

(3,377) 

Totala tillgångar  0,792 

(0,514) 

0,720 

(0,615) 

-0,126 

(6,613) 

-0,293 

(3,164) 

Rörelsemarginal 1,194* 

(0,690) 

1,319 

(0,824) 

11,019 

(14,628) 

5,635 

(7,048) 

Balanslikviditet -0,375 

(0,716) 

-0,580 

(0,856) 

4,701 

(23,491) 

1,279 

(11,326) 

Skuldsättningsgrad -0,814** 

(0,397) 

-0,888* 

(0,474) 

-1,529 

(7,254) 

-0,519 

(3,499) 
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Räntabilitet 4,253 

(8,594) 

0,600 

(1,011) 

6,829 

(17,826) 

4,253 

(8,594) 

Andel OL_15 -8,680** 

(3,083 

-9,808** 

(3,683 

12,180 

(37,180) 

6,699 

(17,936) 

Big4_Ja -2,235 

(3,447) 

-1,672 

(4,118) 

  

     

     

Material  -2,314 

(2,727) 

2,314 

(2,727) 

-19,986 

(42,614) 

-10,730 

(20,352) 

Handel  1,709 

(1,479) 

1,709 

(1,479) 

-18,941 

(21,614) 

-9,632 

(10,379) 

Finans -1,729 

(2,156) 

-1,729 

(2,156) 

-17,370 

(30,416) 

-6,812 

(14,589) 

Fastigheter -1,486 

(2,222) 

-1,486 

(2,222) 

  

Tjänster -0,622 

(1,738) 

-0,622 

(1,738) 

-13,815 

(23,921) 

-6,808 

(11,480) 

Hälsovård -2,106 

(2,544) 

-2,106 

(2,544) 

-9,781 

(29,611) 

-4,474 

(14,223) 

Telekom 0,186 

(2,016) 

0,186 

(2,016) 

 

-13,895 

(31,602) 

-4,411 

(15,175) 

     

Intercept  8,136 

(6,636) 

10,316 

(7,929) 

7,368 

(83,326) 

3,797 

(39,677) 

R2 (adj) 0,039 0,023 

 

-0,186 -0,172 

ANOVA sign 0,186 0,281 0,991 0,985 

N 176 176 68 69 
P-värde *signifikans <0,1, ** signifikans <0,05 
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