
 

 

Av: Monna Josefsson & Sofia Xiao 
 
Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak  

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats15 Hp | Företagsekonomi C   

VT 2016 

 

 

 

 
Operationell Leasing 

 
Övergången från IAS 17 till IFRS 16 

 
Hur kommer svenska leasingtagares finansiella rapport 

påverkas vid en övergång? 

  



 

 

Sammanfattning 
Leasingen har ökat under de senare åren. Den har använts som ett alternativt finansieringssätt 

för många företag. Genom leasing kan företagen undvika lån eller bundet kapital vid 

investering. Detta medför flexibilitet och ekonomiska fördelar. Enligt IAS 17 klassificeras 

leasing med två redovisningssätt, operationellt och finansiellt leasingavtal. Ett operationellt 

avtal betyder en konstant kostnad över leasingtiden i resultaträkningen. Det finansiella 

leasingavtalet redovisas med en avskrivning och en ränta i resultaträkningen samt en skuld 

och en tillgång i balansräkningen. Redovisningsskillnaden mellan avtalen medför problem då 

operationell leasing redovisas utanför balansräkningen ”off-balance-sheet”. Den operationella 

redovisningen ger inte investerare och analytiker en rättvisande bild om företagets finansiella 

ställning. Med anledning av detta har IASB och FASB tvingats utveckla en ny och omarbetad 

leasingstandard (IFRS 16). Standarden är tänkt att eliminera redovisningsskillnaderna och 

därmed öka jämförbarheten. Den främsta förändringen i den nya leasingstandarden är att 

leasingavtal, som är mer än 12 månader, ska redovisas som den nuvarande finansiella 

leasingen där tillgången tas upp som en tillgång och en skuld i balansräkningen. 

 

Syftet är att undersöka förändringen av företagens finansiella ställning före och efter en 

kapitalisering, vid ett byte från IAS 17 till IFRS 16. Kapitaliseringen innebär ökade skulder 

och tillgångar i balansräkningen. Rapporten ska undersöka hur balansräkningen förändras. 

Kapitaliseringen påverkar även resultaträkningen genom avskrivningar och räntekostnader. 

Dessa förändringar i resultaträkningen ska också undersökas. Tidigare forskning visar att 

företagens storlek och bransch kan få olika effekt vid en kapitalisering. Syftet är därför att 

kartlägga kapitaliseringseffekten mellan olika branscher samt beskriva effektskillnaderna 

mellan företagens storlek, samt söka samband dem emellan. 

 

Undersökningen visade att effekten på företagens finansiella rapporter var varierande, där 

resultaträkningen hade en mindre effekt än balansräkningen. Kapitaliseringen ledde till en 

kraftig skuldökning samt en mindre ökning på tillgångssidan, som i sin tur gav olika effekt på 

nyckeltalen. Skuldsättningsgraden och soliditeten påverkades mest, i jämförelse med de andra 

nyckeltalen i undersökningen. Gällande branscher och företagsstorlek är det Consumer 

Services och Small Cap, som totalt sett påverkades mest. Detta medför att företagens 

egenskaper och storlek hade betydelse vid en kapitalisering. 

 

Nyckelord: Operationell leasing, Kapitalisering, Skuldsättningsgrad, avkastning på totalt 

kapital, avkastning på eget kapital, förändring, bransch, storlek, finansiell ställning, IFRS 16, 

IAS 17 

 

  



 

 

Abstract 
The use of leasing has increased the last years and become for many companies an alternative 

way to finance investments. The company can, by using leasing, avoid loan or tie capital for 

the investment. This gives flexibility and financial advantages. The IAS 17 gives two 

opportunities to account the leases, the operating or finance lease contracts. The operating 

lease gives a constant cost for the lease time in the income statement. The finance lease 

accounts both as a depreciation and interest charge in the income statement together with a 

liability and an asset in the balance sheet. The accounting differences between the lease 

contracts entails problem, because the operating lease will be “of-balance-sheet”. The 

operating lease will not give the investors and the analysts the true information of the 

company´s financial report. This has forced IASB and FASB to explicate a fairer lease 

accounting standard (IFRS 16). The standard is intended to eliminate the differences between 

the company´s accounting and thereby increase the comparability. The most important 

changes with the new lease standard concerns those who have leasing contract more than 12 

months. These will be accounting in the same way as the current finance lease, where the 

asset and liabilities accounts even in the balance sheet. 

 

The purpose of the report is to investigate the changes of the company´s financial situation 

before and after a capitalisation, changing from IAS 17 to IFRS 16. By capitalisation the 

liabilities and assets in the balance sheet increase. The report will describe the changes in the 

financial report. The capitalisation will also effect the income statement through the 

depreciation accounting and the interest charge. These changes in the income statement will 

be investigated as well. Previous research shows that the size of the company and their line of 

businesses can be effected in different ways by the capitalisation. Therefore, the purpose of 

this report is to give answer of the capitalisation effect between the line of business and 

describe the effect differences between the company´s size, and seek some connection 

between them. 

 

The conclusion of this report shows that the effect on the company´s financial reports varies, 

where the balance sheet is more effected than the income statement. The capitalisation gave a 

strong effect on the liabilities and a less increase in the asset, which will give a different effect 

on the ratios. The ratios debt to equity and the debt to asset will have a more influence than 

the other ratios. Regarding company´s line of businesses and their sizes, the Consumer 

Services and Small Cap are most affected according to this report. This means that the size of 

the companies and their character was significant at a capitalisation. 

 

Key word: Operating lease, Capitalisation, debt to equity, ROA, ROE, changes, line of 

business, size, financial situation, IFRS 16, IAS 17  
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1 Inledning 

När företag är i behov av tillgångar kan de antingen investera i en tillgång genom att köpa 

den, alternativt hyra tillgången under en bestämd tid, mot avgift. Att hyra tillgången benämns 

fortsättningsvis att “leasa” (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2013, s. 581). 

Rapporten vill spegla redovisningen av leasing, utifrån leasetagarens sida, samt att jämföra 

den nuvarande leasingredovisningen med den kommande redovisningsregeln. Tidigare 

forskning som behandlat kapitaliseringseffekten av operationell leasing har gjorts på stora 

marknader bl.a. USA, Storbritannien och Tyskland. Därför är det intressant att undersöka ett 

mindre land som Sverige. 

 

Genom att leasa en tillgång kan kapital frigörs för företagen med hjälp av periodavgifter som 

annars skulle bindas som ett kapital i anläggningstillgångar, då all betalning sker på samma 

gång vid en investering. Det här anses vara till fördel för företag med snabb expansion, då 

stort kapital krävs. Genom att leasa förbättras soliditeten, d.v.s. företagens betalningsförmåga 

påverkas inte negativt. Vid en jämförelse av en finansiering och medföljande skattemässiga 

avskrivningar kan leasing vara till fördel beroende på dess leasingperiod, då skattemässigt 

avdrag i sin helhet kan göras på leasingavgiften, som varierar utifrån en leasingplan år för år 

(Larsson 1995, s. 195). 

 

  Bakgrund 

De redovisningsmässiga konsekvenserna av leasing har öppnat möjligheter för företag att 

leasa i jämförelse mot att investera i en tillgång. Ett köp innebär normalt finansiering med 

hjälp av lån eller med egen insats. Finansieringen resulterar antingen i en skuldpost eller i en 

minskning av likvida medel, samt en ökning av tillgång i balansräkningen (BR). 

Redovisningen i BR medför förändringar av den finansiella ställningen, vilket visar sig vid 

nyckeltalsberäkning, t.ex. soliditet och avkastning på totalt kapital. För att undvika en sämre 

finansiell ställning väljer många företag att leasa tillgångar genom operationell leasing istället 

för att investera, trots att en investering lönar sig på längre sikt. International Accounting 

Standard Board (IASB) ville göra leasingredovisningen synlig, jämförbar och informativ, 

vilket även skulle gälla den operationella leasingen, trots att den inte syns i BR. Med detta 

som bakgrund används idag International Accounting Standards (IAS) 17  

(Artsberg 2005, s. 228-229). 

 

Leasingredovisningen enligt IAS 17 kan klassificeras på två sätt, operationellt eller finansiellt. 

Ett finansiellt leasingavtal definieras av att risk och fördelar av ägandet övergår till 

leasetagaren. Detta medför även en redovisning i BR av tillgångar och skulder (Marton, 

Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel 2010, s. 199). Den operationella leasingen blir en 

redovisning utanför BR, “off-balance-sheet” vilket medför svårigheter för investerare att 

urskilja företagets leasingavtal och dess bindningstid. Leasingavtalet ger även andra fördelar 

där förfogandet av tillgången kan begränsas samt att reparation, underhåll och ägaransvar kan 

förbigås genom att investera i en tillgång (Artsberg 2005, s. 228-231). Genom att använda 

leasing kan företagen bygga upp sitt likvida medel då kostnaden för leasing fördelas under 

perioden. IASB har prioriterat behandlingen av den operationella leasingredovisningen, då 
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den sker utanför BR. De vill föra in den operationella leasingen i BR likt finansiell leasing, 

för att få en mer representativ redovisning (Hillier et al. 2013, s. 581). 

 

 Strukturen bakom Leasingredovisningen IAS 17  

Financial Accounting Standard Board (FASB) var en fristående redovisningsorganisation med 

stort inflytande i USA. Vikten i deras redovisningssynsätt var att ge aktieägarna information. 

Detta formades av tidigare börskrascher (Artsberg 2005, s. 134-136). International 

Accounting Standard Committee (IASC), som senare ombildades till IASB, fanns redan år 

1973, vilket även redovisningsstandarden IAS gjorde. Det svenska Rådet för finansiell 

rapportering (RFR), bestod till stor del av anpassningar från IAS, så länge de inte gick emot 

svensk lag. RFR är begränsad och ses därmed som ett komplement i Sverige till IASBs 

standarder vilka benämns International Financial Reporting Standards (IFRS). Genom EU 

förordningen, 1606/2002, år 2005 blev de internationella redovisningsreglerna IAS och IFRS 

obligatoriska för svenska börsnoterade företag. Idag ses den internationella 

redovisningsstandarden som en möjlighet till harmonisering, som ska leda till redovisning 

med god jämförbarhet mellan länder (Sundgren, Nilsson, & Nilsson 2013, s. 11-13). 

 

 Leasingens redovisning grundar sig i olika redovisningssynsätt  

Sedan 1980- talet har balansredovisningen dominerat den finansiella rapporteringen. Trots det 

är förhållningssättet till resultaträkningen mest naturligt för finansiell rapportering för flertalet 

företag enligt Dichev (2008). Kärnan i det balansorienterade synsättet grundar sig i att det 

skulle vara mer korrekt, där värdering av tillgångar och skulder inte ger en felaktig 

redovisning. Det medför en mer sekundär resultatinriktad finansiell rapportering. Resultatet är 

en viktig post i redovisningen, då den visar företagets operativa verksamhet. Dichev (2008) 

menar att redovisningen borde ha en mer resultatinriktad utgångspunkt (Dichev 2008, s. 454).  

 

IFRS är primärt utformad att tillmötesgå investerarnas behov med rätt information. 

Redovisningen bör vara konsekvent och inte slumpmässig. Informationen ska kunna användas 

som underlag för prognostisering av framtida aktiekurs. Detta skiljer sig från den traditionella 

redovisningen, som används i Kontinentaleuropa. Resultaträkningen ger information om 

företagets förmåga gällande värdeskapande. Men för att skapa värde krävs investeringar och 

resurser som visas i balansräkningen. Utifrån dessa två redovisningsområden och tillsammans 

med upplysningar i årsrapportens noter kan investerare få en uppfattning om företagets 

finansiella ställning (Marton et al. 2010, s. 24-25). År 2005 anmärkte “Securities and 

Exchange Commission” (SEC) på avsaknaden av transparens i redovisningen av leasing. 

Många av företagens leasingavgifter kom inte fram i BR genom redovisning enligt IAS 17. 

Saknaden av leasinginformationen i not gjorde att investerare och analytiker inte fick den rätta 

informationen om företagens finansiella ställning. Det gav även svårigheter att jämföra 

skillnader mellan företag med köpta eller leasade tillgångar utan att göra justeringar 

(IFRS 2016, s. 3).  

 

I januari 2016 antogs den nya standarden IFRS 16 av IASB, vilket är den nya 

leasingredovisningsstandarden. Den beskriver redovisningen av leasing både för leasetagaren 

och för leasegivaren. Den första januari år 2019 kommer den nya standarden IFRS 16 att 
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börja gälla för de länder som antagit IFRS standarder. Den nya standarden ersätter den 

nuvarande IAS 17 (IFRS 2016, s. 2). Med IFRS 16, kommer 1,3 - 2 biljoner dollar att föras in 

i BR, som en ytterligare skuld för företag i USA (Satow 2010). Den svenska redovisningen 

som idag följer IASBs rekommendationer styrs av EUs uttalanden. IASBs normer granskas 

och godkänns först av EU kommissionen genom parlamentsbeslut, för att normer inte 

automatiskt ska gå igenom (Artsberg 2005, s. 140).  
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2 Problemdiskussion 

 Förekomsten av leasing och dess redovisningspåverkan  

Statistiken i Sverige visade att leasinginvesteringar ökade med 27,6 % fjärde kvartalet år 

2013, vilket ska jämföras med -20 % samma kvartal år 2012. Detta indikerar på att leasing är 

ett alternativt finansieringsverktyg i Sverige, men att användningen fluktuerar (SCB 2013, 

s. 11 & 2014, s. 12). Leasingvolymen har mer än fördubblats mellan åren 1994 och 2013. 

Inom EU var Tyskland och Storbritannien dominerande vid användning av leasing, deras 

totala leasingvolym uppgick till 43 %. Det visar på att leasing har en ökande andel på 

världsmarknaden (Global Leasing report 2015, s. 6, 12). Enligt World Leasing Yearbook år 

2010, påvisades att leasingvolymerna sett utifrån de 50 största marknaderna bestod till större 

delen av operationell leasing, vilket innebar att tillgångar och skulder inte redovisats i BR 

(Branswijck & Longueville 2011, s. 276). 

 

Singh (2012) undersökte sambandet mellan företagens storlek angående redovisningen av 

operationell leasing. Han framhöll att de små företagen inte hade samma tillgång till 

kapitalmarknaden och dess finansieringsmöjlighet, som de större företagen hade. Därmed var 

operationell leasing en möjlighet för de små företagen att utveckla och expandera sin 

verksamhet. Singh (2012) menade också att en ny leasingredovisningsstandard skulle påverka 

nyckeltalen där bl.a. skuldsättningsgraden skulle öka, vilket i sig skulle ge företagen negativ 

information gentemot intressenterna. Samtidigt framhåller Singh (2012) att den nya 

standarden är mer informativ med bättre och mer exakt information (Singh 2012, s. 2, 4, 24). 

Oxford Economics, som representerar Europas leasingindustri belyser att leasing används som 

ett finansieringsmedel mer än andra finansieringar. De nämner även att små, framför stora 

företag, använder leasing och att kapitalintensiva industriföretag har mer nytta av leasing än 

andra sektorer. För Europa är leasing motorn för små och medelstora företag. Därmed behövs 

bättre potentiella leasingregler och tillgänglighet för banklån  

(Oxford Economics 2011, s. 6-8). 

 

 För- och nackdelar med IAS 17 och IFRS 16 

Fördelarna med IAS 17s klassificering av leasingavtal har lett till att många företag redovisar 

sin leasing som ett operationellt avtal trots att de bör klassificeras som ett finansiellt avtal. 

Klassificeringen innebär även stor redovisningsskillnad i BR och RR. De nya 

leasingredovisningsförslagen framhåller användningsrätten av tillgången istället för 

klassificeringen. Problematiken med ett finansiellt avtal är äganderätten och leasetagarens 

juridiska rätt. En leasingtillgång används under en avtalsperiod och för operationell leasing är 

den fortfarande i leasetagarens ägo (Marton et al. 2010, s. 209). År 2010 publicerade FASB en 

förfrågan till investerare och analytiker hur deras analys utifrån årsrapporten skulle påverkas 

av den nya standarden. Svaren blev att standarden var mycket komplex och kostsam. De 

ökade skulderna skulle komma att påverka nyckeltalen, vilket skulle kunna försvåra både 

lånekapaciteten och lånemöjligheten (Schroeder, Clark, & Cathey 2014, s. 477). 

 

Dhaliwal, Neamtiu, Grace och Hye (2011) kritiserar IAS 17s redovisning av operationell 

leasing, då den inte aktiveras i BR vilket kan vara till fördel för företag. Med hjälp av det kan 
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företaget visa upp bättre finansiella nyckeltal jämfört med vad redovisning av finansiell 

leasing ger (Dhaliwal et al. 2011, s. 152). Operationell leasing ger företaget bättre kapacitet 

och skuldsättningsgrad. Detta leder till att företag fortfarande använder sig av långsiktig 

operationell leasing och därmed undgår FASBs regel, där företag inte ska kunna undvika 

ägandekontrollen över sina tillgångar genom att redovisa endast i RR  

(Imhoff, Lipe & Wright 1991, s. 51-52).  

 

Genom en internationell standard till exempel IFRS nya leasingsregel, skulle spridning av 

olika redovisningssätt kunna undvikas, då länder idag har olika tilläggsregler. En regelbaserad 

standard skulle medföra en jämförbarhet i finansiella rapporter och minska skillnaderna i 

redovisningen (Collins, Pasewark & Riley 2012, s. 682, 703). 

 

 Frågeformulering 

Hur kommer företagens finansiella ställning att påverkas vid en övergång från IAS 17 till 

IFRS 16? 

 

Hur ser kapitaliseringseffekten ut utifrån företagens storlek och deras bransch? 

 

 Syfte 

Syftet med undersökningen är att förtydliga de förändringar som sker i företags finansiella 

ställning efter en kapitalisering, vid ett byte från IAS 17 till IFRS 16. Förändringar i såväl 

balansräkning som resultaträkning kommer att belysas. Tidigare forskare påstår att företagens 

storlek och deras bransch kan få olika effekt vid en kapitalisering. Undersökningen ska också 

ge svar på kapitaliseringseffekten mellan branscher och beskriva eventuella effektskillnader 

mellan företagens storlek, samt undersöka om samband finns dem emellan. 

 

 Avgränsning 

IFRS 16 berör både leasetagare och leasegivare. Rapporten avgränsas till leasetagaren. Dessa 

gallras ut utifrån Nasdaq OMX Stockholm till börsnoterade företag med operationell leasing, 

vilka berörs av IFRS 16. För att kunna jämföra resultat med tidigare forskning, används  

branscherna: Consumer Services, Industrials, Materials, Technology och Financials.  
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3  Referensram 

3.1 Nuvarande regel för leasing 

Leasingavtal innebär att leasegivare ställer upp villkor i ett avtal. Under en avtalad period ger 

leasetagaren användarrätten av tillgången till leasetagaren mot betalning. Finansiellt 

leasingavtal definieras av det leasade objektets ekonomiska risker samt fördelar som övergår 

till leasetagaren. Operationellt leasingavtal innebär att leasingavtalet inte är ett finansiellt 

leasingavtal och att de ekonomiska riskerna samt fördelarna är kvar hos leasinggivaren 

(FAR 2015, s. 378, 380).  

 

Kraven för ett finansiellt leasingavtal klassificeras som: 

“a) Äganderätten till tillgången överförs till leasetagaren när leasingavtalet löper ut,  

b) Leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger förväntat 

verkligt värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets början framstår som rimligt 

och säkert att rätten kommer att utnyttjas.  

c) Leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om 

äganderätten inte övergår, 

d) Vid leasingavtalets början uppgick nuvärdet av minimileaseavgiften till i allt väsentligt 

tillgångens verkliga värde. 

e) Leasingobjektet är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda objektet 

utan att väsentliga ändringar görs.” (IAS 17, p.10) 

 

3.1.1 Leasetagarens redovisning vid leasingavtal 

Den operationella leasingavgiften redovisas vanligast linjärt som en kostnad över perioden, 

bortsett från försäkring och underhållsavgifter. Den operationella leasingens sammanlagda 

framtida minimiavgift ska upplysas i företagets årsredovisning i not, med en fördelning av 

förfallotidpunkten är indelning enligt följande: inom ett år, senare än ett år men inom fem år, 

senare än fem år, enligt IAS 17 p.33 - 35 ( FAR 2015, s. 383-384). 

 

Finansiellt leasingavtal redovisas vid avtalsstart som en tillgång och en skuld. Dessa redovisas 

till det lägsta värdet av tillgångens verkliga värde eller nuvärdet av minimileaseavgiften. För 

beräkning av minimiavgiftens nuvärde används en diskonteringsränta som motsvarar 

leasetagarens marginella ränta, enligt IAS 17 p.20. Direkta avgifter, som uppkommer i 

samband med leasingavtalet ska räknas in i anskaffningsvärdet för leasingen. 

Minimileaseavgifterna delas in i ränta och amortering av skulden. Räntan ska motsvara 

periodens skuld enligt IAS 17, p.24 -25. Varje periods avskrivning och räntekostnader ska 

redovisas i företagets totalresultat. Tillgången, som redovisas i BR, ska skrivas ner på ett 

systematiskt sätt. Leasetagaren ska upplysa om det redovisade värdet i bokslut för varje typ av 

tillgång enligt IAS 17 p. 27 - 28. De sammanlagda summorna av de framtida 

minimiavgifterna ska upplysas i företagets årsredovisning med följande uppdelning: inom ett 

år, senare än ett år men inom fem år, senare än fem år, enligt IAS 17 p.31  

(FAR 2015, s. 382-383).  
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3.2  Ny leasing standard 

Den nya standarden innebär att den operationella leasingen elimineras för leasetagaren, och en 

“right-of-use asset” samt en leasingskuld ska redovisas för leasing med avtalstid längre än 12 

månader. Förändringar i standarden kommer främst beröra leasetagarens redovisning, medan 

leasinggivarens redovisning är oförändrad. Med ett införande av IFRS 16 skulle leasetagarens 

finansiella rapporter bli påverkade och nyckeltal till exempel skuldsättningsgraden skulle öka, 

då skulder i BR ökar. RR får ett sämre finansnetto, ränteintäkter minus räntekostnader, då 

leasingavgiften redovisas som en avskrivning och en räntekostnad respektive tillgång och 

leasingskuld (IFRS 2016, s. 4). Soliditeten kommer att sjunka hos noterade företag med ett 

genomsnitt på 3 % enligt en undersökning av revisionsbyrån PwC. I deras undersökning 

framkom även att detaljhandeln är den som påverkas mest av kapitaliseringen. Om 

förändringen bli bra eller dålig kan bara framtiden sia om. Marton (2016) menar att IFRS 16 

löser den tidigare inkonsekventa redovisningen av IAS 17. De skulder IFRS 16 medför genom 

ett tidigare operationellt leasingavtal, avser framtida avbetalningar, vilket är finansiella 

skulder som ska redovisas i BR. Att IAS 17 utesluter den operationella leasingen ur BR 

strider mot IAS 39, där liknande situation avgör olika redovisningssätt utifrån avtalslag. 

Oklarheten om att redovisa en leasingtillgång som är tidsbestämd, löser IFRS 16 med att 

tillgången avser bara leasingtiden och inte tillgångens ekonomiska livstid. Även undanflykter 

genom andra definitioner skall stoppas med IFRS 16, då leasingtillgången avser en tillgång, 

där de ekonomiska fördelarna tillfaller leasetagaren vilken också styr över tillgången. Marton 

(2016) menar att med hjälp av IFRS 16 har många oförenliga krav kunnat lösas  

(Marton 2016). 

 

3.2.1 Vad kommer IFRS 16 att innebära för företagens resultaträkning? 

Med en kapitalisering av leasingavgifter genom IFRS 16 kommer kostnadskaraktären att 

förändras. IFRS 16 ersätter den linjära leasingkostnaden i RR, som idag tillämpas med IAS 

17, till en avskrivning och en ränta i RR samt en tillgång och en skuld i BR. Denna förändring 

gäller leasingavtal som är mer än 12 månader. Avskrivningar och räntekostnader kommer att 

reduceras, då de beräknas på leasingavtalets tid och årlig avgift, mot leasingens egen 

förfallodag d.v.s. tillgångens ekonomiska livstid. Det resulterar i en lägre totalkostnad mellan 

IFRS 16 och IAS 17 (IFRS 2016, s. 5). 
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Redovisningsförändringar  

 

IAS 17 IFRS 16 

Finansiell leasing 
Operationell 

leasing 
All leasing 

Resultaträkning x x x 

Rörelsekostnad/ 

exkluderat 

nedskrivning och 

avskrivning 

----- 

 

 
----- 

    

Nedskrivning och 

avskrivning 
Avskrivning ---- Avskrivning 

Rörelseresultat    

Finansiella 

kostnader 
Ränta ---- Ränta 

Resultat före 

skatt 
   

Figur 1Redovisningsförändringar (IFRS 2016, s. 5) 

 

3.3 Balans- och resultaträknings synsätt 

Enligt den traditionella synen har balansräkningen varit en tillfällig “viloplats” för tillgångar. I 

takt med att tillgången förbrukats redovisas den i resultaträkningen i form av periodiseringar. 

Med ett resultatinriktat synsätt utgår man ifrån: 

 

 Transaktioner, där utgifter ska motsvara intäkter. 

 Resultaträkningen ska uppvisa faktiska händelser av transaktioner. 

 Vikten ligger i att redovisa transaktionerna i och runt företagets verksamhet, inte att 

visa företagets ekonomiska värde i form av nettotillgångar. 

 

Detta synsätt ligger nära IAS 17s operationella leasingavtalsredovisning, där den operationella 

leasingen kostnadsförs i RR. Här ses inte tillgången som en äganderätt utan som ett lån av 

tillgången under avtalstiden. Med en ”off- balance- sheet” redovisning är det svårt för 

investerare att urskilja leasingavtalet i motsats till den finansiella leasingen i IAS 17 (Artsberg 

2005, s. 228-231). Dichev (2008) framhöll att resultaträkningen var mest naturlig för den 

finansiella rapporteringen. Han framhöll den operativa verksamheten som har sin 

utgångspunkt i resultaträkningen (Dichev 2008, s. 454). 

 

Synsättet för en balansorienterad utgångspunkt har inriktningen på en förmögenhetsbalans. 

Tillgångens värde ses som en framtida nytta, vilket företaget beräknas få. Teoretiskt sett är 

värdet av tillgången det diskonterade värdet av framtida kassaflöden som tillgången genererar. 

Beräkning för diskontering har flera svårigheter, bl.a. ska uppskattning göras angående 

framtiden, dessutom blir urskiljandet av nyttan ur det enskilda tillgångsslaget svårt att 

definiera utifrån företagets sammanhang, som ofta bygger på att flera tillgångar nyttjas 

Leasing 

avgift 
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tillsammans. För att få en mer objektiv bedömning av sådana fall anses marknadsvärden vara 

en bra grund mot en enskild subjektiv bedömning. Med en marknadsvärdering ifrågasätts det 

likvidationsvärdet tillgången har trots att det inte är tänkt att användas till försäljning. Andra 

infallsvinklar handlar om kapacitetsbevarande, där värderingen inte ska leda till att medel 

delas ut eller beskattas bort. För att ett företag ska kunna fortleva behövs medel för att bevara 

produktionskapaciteten. Därmed kan tillvägagångssättet med avskrivningar på tillgångens nya 

anskaffningsvärde ge företaget möjlighet att bibehålla medel för produktion (Artsberg 2010, s. 

188-191). Det balansorienterade synsättet tillmötesgår IASBs syn på redovisning där fokus är 

att tillmötesgå aktieägarnas behov, vilket IFRS 16 bemöter mer än IAS 17. Alla leasingavtal 

över 12 månader ska redovisas i BR enligt IFRS 16, medan redovisningen i IAS 17 endast har 

finansiellt leasingavtal som ska redovisas i BR. IASBs prioritering av den operationella 

leasingen skulle få en mer representativ redovisning, där klassificering ska redovisas i BR 

som en tillgång och en skuld för att tydliggöra företagets resurser. Då prognostiseringar utgår 

ifrån BR är det viktigt att företagen redovisar konsekvent med tydlig information (Marton et 

al. 2010, s. 24-25). 

 

Dichev (2008) framhåller att redovisningen är tänkt att reflektera företagens verklighet, där 

rapporteringen ska återspegla grundläggande affärsmodell. Den balansräkningsorienterade 

redovisningen strider enligt Dichev mot den ekonomiska processen där värdering och begrepp 

utifrån olika beslut ger bilden av ett företags finansiella ställning. Normgivare menar att 

tillgångar skulle vara ett bättre begrepp, då de är grundläggande och logiska i motsatsen till 

vad inkomster är. Dichev tycker att intäkter är mer relevanta och enklare att hantera än 

tillgångar, speciellt angående de immateriella tillgångarna. Intäkten är en viktig post i 

redovisningen då den visar företagets operativa verksamhet. Därmed borde redovisningen ha 

en mer resultatinriktad utgångspunkt. Med ett BR-synsätt förstörs den grundläggande 

resultatinriktade syn där intäkter står i fokus. Det förändrade tankesättet grundar sig i den 

stora variation av tillgångsvärden som har fördubblats under de senaste 40 åren och som 

medfört instabilitet i det redovisade resultatet. Det är en brist enligt Dichev att utelämna 

resultaträkningen och dess intäkt till förmån för BR-synsätt. Han hävdar även att 

resultaträkningen för de flesta företag är grundläggande (Dichev 2008, s. 454-456). Med 

införandet av IFRS 16 kommer leasingredovisningens kapitalisering ge ökad 

skuldsättningsgrad p.g.a. de ökade skulderna (IFRS 2016, s. 4), vilket styrker Dichevs (2008) 

oro över BR-synsättet då IFRS 16 medför ännu kraftigare fokus på BR-synsättet jämfört med 

IAS 17. 

 

3.4 Normativ redovisningsteori 

IFRS 16 berör förhållningssättet vad en tillgång är utifrån juridisk rätt eller användarrätt. 

Redovisningen ska ge användarna trovärdighet av företagens ekonomiska ställning. 

Normativ teori beskriver hur redovisningen ska användas med hjälp av redovisningslösningar. 

Redovisningen skulle vara användbar för användarna. På samma sätt ville “decision 

usefulness“ teorin ge investerarna användbara rapporter med tillförlitlig data, där beslut kan 

tas utifrån stabila grunder. Redovisningen skulle ge relevant information. Framtidsinformation 

om vinst och tillväxt är av vikt för investerarna. Frågan är om årsredovisningarna 

representerar användbar data för användarna? Kan användarna ta rätt beslut utifrån data? 
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(Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton & Holmes 2010, s. 24-25). För att få svar på detta 

inrymmer den normativa teorin hanteringen av problem t.ex. värdering och periodisering. Den 

hanterar problemen kring tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Värderingsproblemet av 

över- och undervärdering påverkar företagets finansiella ställning vilket kan påverka 

användarnas bedömning av den. Värdering är där med en central fråga i redovisningsteorin 

(Frostenson 2015, s. 91-93). 

 

Tabell 1Problematik med felaktig värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder 

 Övervärdering Undervärdering 

Intäkt Företagets resultat överskattas Företagets resultat underskattas 

Kostnader Företagets resultat underskattas Företagets resultat överskattas 

Tillgångar Företaget ser ut att vara mer värt än 

vad det är 

Företaget ser ut att vara mindre värt än 

vad det är 

Skulder Företaget ser ut att vara mindre värt än 

vad det är 

Företaget ser ut att vara mer värt än 

vad det är 

Källa: Frostenson 2015, s. 93 

 

Vid införandet av IFRS 16 kapitaliseras (kapitaliserar)den operationella leasingavgiften. 

Fülbier et al. (2008) visar med sin kapitaliseringsmetod att en hel del antaganden behöver 

göras. Detta berör diskonteringsräntan, skattesatsen, leasingens livstid, kvarvarande leasingtid 

och leasingavgiften efter fem år, som förutsägs ha samma avgift som år fem. Därutöver 

diskonteras avgiften med en nuvärdefaktor som också inkluderas i antaganden av år och 

räntesats (Fülbier, Silva & Pferdehirt 2008, s. 127-131). Dessa omberäkningar berör 

problematiken av över- och undervärdering, vilket också påverkar det normativa synsättet där 

redovisningen ska vara lätt och användbar. Teorin ”decision usefulness” påverkas också av 

detta, eftersom de vill ha tillförlitlig information för användarna. 

 

År 2009 publicerades “Leases: Preliminary Views”, utvecklad och framtagen av IASB och 

FASB. Den dåvarande leasingredovisningen för operationell och finansiell leasing hade 

kritiserats för att inte tillmötesgå investerarnas behov. Den framhöll inte en trovärdig och 

representativ redovisning. Modellen utelämnade möjligheten för investerarna att jämföra 

företag och skapade komplex skillnad mellan de två leasingvarianterna. Det medförde 

justeringsbehov av redovisningen för att jämförelsen skulle vara möjlig. IASB anser att 

leasing är en viktig del av finansieringen för företag. Därför är det också viktigt att 

leasingredovisningen ska förse investerare och övriga intressenter med en komplett och 

förståelig bild av leasingenhetens finansiering. Efter förslagets publicering kvarstod dock flera 

problem. Förslaget var bl.a. inkonsekvent mellan leasetagarens och leasinggivarens 

redovisning. Målet med utkastet var enligt IFRS att etablera principer där leasetagare och 

leasegivare skulle redovisa relevant, representativ och trovärdig information till användarna 

genom redovisningen (IFRS 2010, s. 5, 8, 17). 

 

3.5  Kvalitativa egenskaper 

I IASB och FASBs föreställningsram preciseras de kvalitativa egenskaperna för att ge 

användarna bra och användbar information. Begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet är de grundläggande egenskaperna (Frostenson 2015, s. 107-109):  
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 Begriplighet: Viktig information nämns på ett lättbegripligt sätt för användarna. 

 Relevans: Att redovisningsinformationen kan användas som underlag för beslut, 

underlätta bedömning om framtida, aktuella och tidigare händelser. 

 Tillförlitlighet: Att informationen är rätt utan vinklade inslag som kan vilseleda. 

Redovisningen ska vara fullständig. Informationen ska återspegla transaktioner och 

händelser. Bedömningar av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska ske med 

försiktighet. Överdriven försiktighet får inte heller användas. 

 Jämförbarhet: Användarna ska utifrån företagets ställning och resultat kunna bilda sig 

en uppfattning som ska kunna jämföras över tid och mot andra företag. 

 

IAS 17 blir kritiserad av Dhaliwal et al. (2011) då den operationella leasingen inte redovisas i 

BR. Det gynnar företag att redovisa en bättre finansiell ställning (Dhaliwal et al. 2011,  

s. 152). Detta motsvarar inte de kvalitativa egenskapernas tillförlitlighet och relevans. Collins 

et al. (2011) framhåller en regelbaserad standard då jämförbarheten ökar (Collins et al. 2011, 

s.703). IFRS 16 skiljer sig mot IAS 17 där den framtida minimileasingavgiften upplyser i not 

(FAR 2015, s. 384), medan IFRS 16 redovisar alla leasingavtal över 12 månader även i BR, 

vilket gör den mer transparent. Upplysningen i IAS 17 upplevdes av investerare och 

analytiker som svårbegriplig med avsaknad av information (IFRS 2016, s. 3), vilket IASB och 

FASB vill förbättra genom de kvalitativa egenskaperna. Med hjälp av IFRS 16 blir både 

relevans och jämförbarhet bättre.  

 

3.6 Tidigare forskning 

 Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization   

Imhoffs et al. (1991) undersökning grundade sig på att många företag redovisade operationell 

leasing d.v.s. ”off-balance-sheet”, av tillgångar de använde under en längre tid. Effekten av 

detta blev bättre nyckeltalsvärden, vilket kunde gynna företaget samtidigt som det gav en 

missvisande bild för investerarna. Imhoffs et at. (1991) beräkningar visade på 

kapitaliseringens påverkan av tillgångar och skulder vilket även förändrade nyckeltalen. För 

att omvandla leasingavgifterna formade Imhoff et al. (1991) en egen metod som kallades för 

konstruktiv kapitaliseringsmetod för operationell leasing. Metoden utgick ifrån att den 

operationella leasingen behandlades som en finansiell leasing utifrån leasingperiodens start. 

Med hjälp av en nuvärdesberäkning av de framtida minimileasingavgifter som anges i 

företagets redovisning, kunde upplysning ges av den oredovisade leasingskulden. 

Undersökningen använde McDonalds som ett förklaringsexempel till deras konstruktiva 

kapitaliseringsmetod. Resultatet visade att avkastningen på de totala tillgångarna minskade 

med 9 % och skuldsättningsgraden ökade med 30 %. Den i sin tur användes inom olika 

branscher i USA för att analysera avkastningen på totalt kapital samt för beräkning av 

skuldsättning. Imhoff et al. (1991) undersökte bl.a. 14 företag inom sju olika branscher i USA. 

Företag med stor operationell leasing fick ökad skuldsättningsgrad med 191 % mot de med 

liten operationell leasing som fick en ökning med 47 %. Det visade sig även att 

industribranschen använde sig till stor del av operationell leasing. Imhoff et al. (1991) slutsats 

av kapitaliseringens påverkan i BR innebar förändringar och stor spridning mellan olika 

företag, vilket berodde på företagets operationella leasingandel och bransch.  
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 Impact of lease capitalization on financial rat ios of listed German 

companies  

Fülbier et al. (2008) undersökte påverkan på balans- och resultaträkningen, samt jämförde 

olika finansiella nyckeltal vid kapitaliseringen av leasing. De gjorde en vidare utveckling av 

Imhoffs et al. (1991) kapitaliseringsmodell, som de sedan använde i deras undersökning. 

Undersökningen gjordes på 90 tyska noterade företag som indelades i sju olika branscher. 

Resultatet visade att industrigrupper framförallt mode- och detaljhandelsbranschen blev mer 

påverkade av kapitaliseringen än andra branscher. Deras förändring på medianvärdet av 

skuldsättningsgraden ökade med 58,1 % respektive 75,5 %. Förändringar av nyckeltal 

uppstod främst i förhållandet mellan tillgångar och skulder, däremot blev det lägre effekt på 

lönsamhetsförhållanden. Medianförändringar för skuldsättningsgraden ökade med 8,0 % och 

de totala tillgångarna ökade med 3,9 %. Nyckeltal för lönsamhet, avkastningen på eget kapital 

(ROE) och avkastning på totala kapital (ROA) hade olika effekt i den relativa förändringen av 

medianen med respektive 2,8 % och -1,3 %. 

 

Fülbier et al. (2008) visade att skuldsidans median ökade med 17,3 % och den tredje kvartilen 

ökade med 46,1 %, medan medelvärdet hade en extrem ökning på 77,3 %. Tillgångssidan 

hade en betydlig mindre effekt än skuldsidan då deras median- och medelvärde ökade med 8,5 

% respektive 20,4 %, medan den tredje kvartilen hade en ökning på 18,2 %. Kapitaliseringen 

påverkade rörelseresultatet. Medianen ökade med 2,9 % och medelvärdet med 8,1 %, den 

tredje kvartilen ökade med 7,2 %. Den slutliga effekten i resultaträkningen var minimal, då 

både medianen, medelvärdet och även kvartilen låg under 1 % i ökning. Totalt sett menade 

Fülbier et al. (2008) att kapitaliseringseffekten inte skulle överdrivas då varken resultat eller 

företag påverkas nämnvärt. 

 

Tabell 2 Sammanfattning av resultatet i den relativa medianförändringen från Fülbier et al. (2008) 

 Skuldsättningsgrad Soliditet Avkastning på 

arbetande 

kapital 

Avkastning på 

totala kapital 
Avkastning på 

eget kapital 

Kemikalier/ 

läkemedel/ 
sjukvård 

5,3 % - 2,7 % - 1,7 % - 0,9 % 0,6 % 

Industri 6,1 % - 3,7 % - 1,0 % 0,3 % 0,9 % 

Mode 58,1 % - 20,7 % - 15,7 % - 7,7 % 3,4 % 

Naturresurs 

och energi 
3,5 % - 2,5 % - 1.4 % - 0,8 % 1,1 % 

Detaljhandel 75,3 % - 24,9 % - 13,8 % - 1,8 % 9,5 % 

Services 16,2 % - 9,2 % - 4,5 % - 1,2 % 2,8 % 

Övrigt 17,7 % - 6,4 % - 5,8 % 0,8 % 1,0 % 
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 The financial impact of the proposed amendments to IAS  17: 

Evidence from Belgium and The Netherlands  

Efter att IASBs nya standardförslag framkommit angående leasingredovisning, gjorde 

Branswijck och Longueville (2011) en undersökning för noterade företag i Belgien och 

Nederländerna. Syftet med undersökningen var att belysa påverkan i balansräkning av den 

nya leasingredovisningen. Undersökning gjordes på 31 holländska företag och 35 belgiska 

företag vilka har operationell leasing. Undersökningen använde även Imhoffs et al. (1991) 

konstruktiva kapitaliseringsmetod. Resultatet visade att skuldsättningsgraden fick en större 

effekt efter kapitaliseringen jämfört med avkastning och likviditet. Branswijck och 

Longueville (2011) undersökning visade på att skuldsättningsgradens medelvärde ökade från 

2,03 till 2,20 d.v.s. en ökning med 8,37 %. Effekten på avkastningen på totalt kapital skiljde 

sig från tidigare undersökning, genom en oförändrad effekt. Branswijck och Longueville 

(2011) menade att effekten varierar mellan branscherna. Tillverkningsindustrier blev mer 

påverkade än telekomindustrier efter kapitaliseringen.  

 

 Proposed Lease accounting changes  implications for the restaurant 

and retail industries 

Singh (2012) gjorde en undersökning om kapitaliseringens effekt som berörde 234 

restauranger och detaljhandelsföretag. Undersökande företag hade valts ut utifrån Standard & 

Poor’s Compustats databas och indelades i tre olika företagsstorlekar utifrån deras försäljning 

bl.a. små, medelstora och stora företag. Singh (2012) baserade sin undersökning på Imhoffs et 

al. (1991) kapitaliseringsmetod. Resultatet visade på att kapitaliseringen hade en stor 

påverkan i skuldsättning och rörelsemarginal inom båda branscherna. Enligt Singh (2012) 

kom nyckeltalet ROA ha en negativ förändring efter kapitaliseringen. Detaljhandeln var 

betydligt mer påverkad än restauranger av kapitaliseringen, då hävstångseffekten ökade med 

202 % för detaljhandeln medan restaurangernas ökning var 110 %. Singh (2012) menade att 

skuldsättningsförändringen begränsar företagens investeringsmöjlighet. Gällande storlek 

möttes små restauranger av en betydlig större förändring i skuldsättning än små företag inom 

detaljhandeln, medan små detaljhandelsföretag hade större rörelsemarginalsförändringar. 

Företagsstorleken var en viktig faktor menar Singh (2012) vid förklaring av operationell 

leasinganvändning, då små restauranger använder mer operationell leasing än de stora 

företagen.  

 

 The Impact of Lease Capitalisation on Financial Statements and Key  

Ratios: Evidence from Australia  

Wong och Joshe (2015) ville visa att kapitaliseringen av leasing medför stor påverkan i BR 

och RR. Detta ger förändrade nyckeltal, bl.a. gällande avkastningen. Även hävstångseffekten 

påverkas vilket visar sig i rörelsekapital och sysselsatt kapital. Undersökningen bestod av 107 

företag inom olika branscher, bl.a. Industrials och Materials som stod för den större delen i 

undersökningen samt Financials och Metal. Undersökningen använde en skattesats på 30 % 

och en ränta på 10 %. Av deras ekonomiska kapitalutrustning var 20 % leasade. 

Finansanalytiker tittar vanligtvis på tre viktiga aspekter angående företagets verksamhet, den 

finansiella styrkan, förvaltningsresultatet och avkastningen. Avkastning på eget kapital (ROE) 

och avkastningen (ROA) är exempel på sådana mått. Utifrån undersökningen ökade 

medelvärdet av tillgången med 3,63 %. Skuldernas medelvärde ökade med 4,48 % vilket gav 



14 

 

en inflation mot tidigare redovisning. Medeltal för skuldsättningsgraden ökade med 31,69 % 

lika så ökade “debt to assets” skulder mot totala kapitalet med 10,11 %. ROA sjönk drastiskt 

med 15,35 % medan ROE bara sjönk med 1,23 %. Undersökningen visade också att 

skillnaden mellan företag med positivt eller negativt resultat vid en kapitalisering påverkades 

olika. Företag med positivt resultat visar en stark ökning på skuldsättningsgraden (D/E) och 

soliditeten (D/A) minskar, medan ROA och ROE får en negativ förändring. Vid ett negativt 

resultat vid omräkningen påverkas D/E bara ytterst lite med någon procentökning. Likaså får 

D/A lägre effekt mot tidigare medan ROA får en ökad effekt till skillnad mot föregående. 

ROE får knappt någon effekt alls. 
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4  Metod 

 Metodbeskrivning 

Rapporten använde en dokumentär forskningsform som utgick ifrån skriven text och artiklar 

som en primär information. Metoden var kvantitativ där den grundläggande synvinkeln var att 

analysera och presentera kvantitativ data. På ett deskriptivt sätt skulle rapporten beskriva 

prägeln av data samt mäta kopplingar och samband med tidigare forskning vilket sedan 

sammanfattades (Denscombe 2016, s. 319-320, 349, 362-363). Undersökningens population 

avsåg börsnoterade företag, leasingtagare med operationell leasing. I populationen ingick 

branscherna Consumer Services, Industrials, Materials, Financials och Technology vilka 

avsågs motsvara tidigare forskning och statistik som berördes i denna rapport. Branswijck och 

Longueville (2011) påpekade att kapitaliseringen påverkade branscherna olika och därmed 

belystes branschskillnaderna dem emellan. Ett representativt sannolikhetsurval skedde utifrån 

Nasdaq OMX Stockholm (Bryman & Bell 2013, s. 190). 

 

De branschspecifika företagen blev indelade i olika grupper utifrån begreppen: Large Cap, 

Mid Cap och Small Cap graderade på Nasdaq OMX Stockholm. Storleksindelningen avsåg 

möjligheten att jämföra skillnader av bransch och storleksavvikelser, vilket Singh (2012) 

påpekade var viktigt. Ur populationen som var 186st valdes ett systematiskt urval ut, genom 

att vartannat företag ur respektive bransch och dess ovan nämnda gruppindelning gallrades ut. 

På grund av att gallringen skedde utifrån bransch och gruppindelning blev inte urvalet 50 % 

av populationens 186st, utan urvalet blev 95st istället. Urgallringen skulle ge ett representativt 

urval inom de olika branscherna samt ur varje storleksgrupp. Valet för vartannat företag var 

gjort för att få så representativt urval som möjligt ur de olika kategorierna och samtidigt få ett 

genomförbart omfång. Bortfallen var 18st p.g.a. informationsbrist för beräkning av 

kapitaliseringen. Det faktiska antalet för undersökningen blev därmed 77st. Dataunderlaget 

hämtades från företagens årsredovisning, år 2014 och från företagens hemsida och via 

Retriever Business. För att kunna utföra beräkningar av kapitaliserad leasing enligt Imhoffs et 

al. (1991) och Fülbiers et al. (2008) omräkningsmetod kom även underlag från årsrapporten 

året före, i detta fall år 2013, att användas. Utifrån nyckeltal kunde jämförelse göras mellan 

företagen. För att mäta samband mellan företagens storlek och bransch användes Chi två test. 

Spearman´s- och Pearssons korrelation användes för att mäta samband av 

redovisningseffekten före och efter en kapitalisering. Beskrivningar av beräkningsmodellerna 

återfinns nedan.  

 

 Statistik metod 

4.2.1  Parvis T-test 

Med Parvis t-test kan nyckeltalens förändring av leasingens kapitalisering mätas. Parvis 

observation, T-test, är att mäta differensen mellan två värden före och efter observationen, 

summan av differenserna utgör grunden för medelvärdet. I detta fall blir det: 

X = värdet före - värdet efter kapitaliseringen. En hypotes, ett antagande, görs innan testet för 

att anta populationens utfall, utifrån det slumpmässiga urvalet. Ett urval innebär alltid en viss 

risk, fel antagande, då informationen inte är komplett angående populationen. Risken 

begränsas med hjälp av en procentuell signifikansnivå, i detta fall mellan 5 %, 1 % och 0,1 % 
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(Körner & Wahlgren 2014, s. 122, 143). Rapportens hypotes var att nyckeltalen påverkas av 

kapitaliseringen. Vilket gav följande: 

 

H0 : Nyckeltalen före kapitalisering är lika med nyckeltalen efter kapitalisering 

H1 : Nyckeltalen före kapitalisering är inte lika med nyckeltalen efter kapitalisering 

Ett t-test beräknas genom formeln: 

 

 𝑡 =
 �̅�−µ0

𝑠/√𝑛
 

 

T- värdet jämfördes sedan mot det kritiska värdet som beräknades utifrån vilken 

signifikansnivå man hade. Om t- testet var större än det kritiska värdet innebar det att H0 

förkastades och mothypotesen ansågs vara rätt, med reservation för den felmarginal man 

använt genom signifikansnivån (Körner & Wahlgren 2014, s. 143-144). 

 

4.2.2 Chi två 

För att se om förtagens branscher och storlek hade något samband vid en kapitalisering 

användes Chi två metoden med hjälp av det beräknade medelvärdet av skuldsättningsgraden. 

Chi två (χ2) metoden analyserar absoluta frekvenser. Metoden jämför faktiska mot förväntade 

frekvenser enligt noll hypotesen. Det går att analysera enkla frekvenstabeller med en variabel 

samt korstabeller med två variabler. Korstabellens syfte är att fastställa om det finns något 

samband mellan variablerna (Körner & Wahlgren 2014, s. 153). Chi två användes för att 

undersöka samband mellan branscher och deras storlek samt företag inom samma bransch och 

storlek. 

 

Med en variabel beräknades en förväntad frekvens fram, som är lika över alternativen. Med 

flera variabler beräknades den förväntade frekvensen genom följande: 

 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑜𝑑𝑟ä𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 ×
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑒𝑛

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑖 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛
 

 

Det kritiska värdet för Chi två testet avläses utifrån en tabell för chi två- fördelning. Med hjälp 

av signifikansnivån och frihetsgrad (fg) anges de kritiska värdena. Fg är i normalfallet  

n = antal observationer - 1. Vid korstabell räknades den ut genom att ta:  

(antal rader – 1)×(antal kolumner – 1). Uträkning för χ² korstabell: 

 

𝜒𝑜𝑏𝑠
2 = ∑

(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

4.2.3 Pearsons korrelation 

Pearsons korrelation användes för att undersöka relationen mellan nyckeltalen före och efter 

kapitaliseringen. Den beskriver hur stark en relation är mellan två variabler. En direkt och 
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positiv relation mellan variablerna är när r-värdet är nära ett. Tvärtom blir r-värdet vid minus 

ett, då är relationen omvänd och negativ (Lind, Marchal & Wathen 2012, s. 465-466). 

 

Pearsons korrelationsformel: 

𝑟 =  
∑(𝑋 −  �̅�)(𝑌 −  �̅�)

(𝑛 − 1)𝑆𝑥 𝑆𝑦
 

 

4.2.4  Spearman´s korrelation 

Spearman´s korrelation används för att beskriva relationen för en graderad data mellan två 

oberoende variabler (Lind et al. 2012, s. 704).  

 

Spearman´s korrelationsformel: 

𝑟𝑠  = 1 −
6∑𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

  Val av nyckeltal 

Fülbier et al. (2008) använde sig av ett tiotal olika nyckeltal. Andra forskare använde 

skuldsättningsgrad och avkastning som verktyg för att göra jämförelser av kapitaliseringens 

påverkan. För att kunna jämföra med tidigare forskares resultat har de mest frekventa 

nyckeltalen utifrån nämnda forskare i rapporten använts. Beräkningarna av nyckeltalen i 

rapporten följde Fülbiers et al. (2008) beräkningsform (Fülbier et al. 2008, s. 129). 

 

4.3.1  Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som används för att mäta kapitaliseringseffekten av 

operationell leasing. Enligt de tidigare undersökningarna som nämnts ovan har detta mått 

använts. Skuldsättningsgraden mäter relationen mellan skulder och eget kapital i företaget 

(Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, s. 172). Med hjälp av skuldsättningsgraden kan 

relationseffekten som blir vid en kapitalisering av den operationella leasingen mätas. Smith 

(2006) menar att företag med operationell leasing får en lägre skuldsättningsgrad jämfört med 

att investera i en tillgång (Smith 2006, s. 269). 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

4.3.2 Soliditet 

Soliditeten och skuldsättningsgraden är två olika sätt att mäta relationen mellan skulder och 

eget kapital. En låg soliditet är lika med en hög skuldsättningsgrad. För att kunna jämföra 

resultaten med tidigare forskning valde vi att ta med båda nyckeltalen. Soliditeten ändrar sig 

efter en kapitalisering, då leasingavgifterna förs in i BR som en skuld. Med hjälp av 

operationell leasing kan företag få en bättre soliditet än vid en investering (Smith 2006, s. 

269). Kapitaliseringen av den operationella leasingen medför en sämre soliditet för företag. 

Soliditeten visar företagens finansiella styrka. Desto högre soliditeten är, desto bättre kan 

företaget klara konjunktursvängarna och få en långsiktigare överlevnadsförmåga. Nivån av 

soliditet kan variera mellan branscherna, men ett riktmärke är att ju högre risk branschen har 
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desto högre bör soliditeten vara. Ett riktmärke generellt sett är mellan 30 - 40 % (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen 2002, s. 153-154). Soliditeten skulle kunna ses som en mer intern 

mätning med företagets egna kapital mot skuldsättningsgraden som är en extern mätning av 

de räntebärande skulderna. 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

4.3.3 Nyckeltal för lönsamhet 

Nyckeltal för beräkning av avkastning är intressant för aktieägarna. Vid en kapitalisering 

förändras både resultat och tillgångar, vilket kan påverka nyckeltalens värde. Företagens 

lönsamhet är viktig för aktieägarna. Lönsamheten visar på företagets långsiktiga 

överlevnadsmöjlighet, vilket säkerställer företagets betalningsförmåga, utdelning eller lön för 

respektive intressenter. Då kan såväl långivare, aktieägare och anställda känna trygghet och 

tillförlitlighet (Thomasson, Arvidson, Carrington, Johed, Lindquist, Larson & Rohlin 2013, s. 

314). Räntabilitet på eget kapital riktar sig till aktieägarna då måttet visar företagets 

lönsamhet. Resultatet ställs mot aktieägarnas kapital. Måttet kan jämföras med aktieägarnas 

avkastningskrav. Räntabilitet på totalt kapital är ett fördjupat mått av lönsamhet mot ett 

resultatmått. Nyckeltalet visar avkastning på de totala tillgångarna (Nilsson et al. 2002, s. 138-

139, 141-142). Skillnaden mellan räntabilitet på det totala kapitalet och räntabilitet på 

sysselsatt kapital, är att räntabilitet på sysselsatta kapitalet visar företagets lönsamhet utifrån 

det finansierade kapitalet (lånet) och det egna kapitalet, istället för det totala kapitalet. 

Nyckeltalets resultat visar långivarnas och ägarnas gemensamma resultat på tillskjutet kapital 

(Smith 2002, s. 124).  

 

De nedan nämnda avkastningsnyckeltalen mäter företagens lönsamhet. Det kan jämföras med 

de ovan nämnda begreppen om räntabilitet som också mäter företagens lönsamhet, trots olika 

beräkningsmodeller. 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 (𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙)

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙) 
 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 
 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =   
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

 

 Antaganden och beräkningar av kapitalisering 

Rapporten visar beräkningar på kapitaliseringseffekten. För att få fram skillnaden på nyckeltal 

före och efter en kapitalisering har Imhoffs et al. (1991) och Fülbiers et al. (2008) 

kapitaliseringsmetod behövt användas. Till den har vissa antaganden behövts göras vilka 

beskrivs nedan. 
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4.4.1 Antagande diskonteringsränta  

För att kunna beräkna nuvärdet av den operationella leasingen, måste en diskonteringsränta 

antas. Imhoff et al. (1991) använde sig av en uppskattad diskonteringsränta på 10 %. 

Branswijck och Longueville (2011) utgick också från en diskonteringsränta på 10 %. Fülbier 

et al. (2008) använde en lägre diskonteringsränta mellan 4,5 - 7,7 % grundat på varje enskilt 

företags specifika räntesats. Detta krävde ett omfattande arbete. Goodacre (2003) utgick ifrån 

genomsnittet av den Brittiska statens börsränta under en löptid på 10 år. Den ansågs vara 

riskfri och därmed lämplig som diskonteringsränta för beräkning av nuvärdet. Den antagna 

räntan behövde varieras mellan +/- 1,5 % för att säkerställa risknivån och ge ett rättvisande 

resultat (Goodacre 2003, s. 107-108). 

 

Den diskonteringsränta som Goodacre (2003) använde sig av motsvarade den svenska 

statsobligationsräntan. Rapporten använde därmed Goodacres (2003) rekommendation av 

diskonteringsräntan. Statsobligationsräntan hade fyra olika löptider som löpte under två, fem, 

sju, och tio år. Den genomsnittliga statsobligationsräntan togs fram genom att summera 

räntornas medelvärde över de olika löptiderna under åren 2006-2015. Därefter beräknades 

medelvärdet ut för varje löptid. Till sist togs ett ytterligare genomsnittligt medelvärde utifrån 

en summering av de beräknade medelvärdena av löptiderna, vilket gav en ränta på  

2, 25841 %. För att förenkla beräkningarna avrundades värdet till 2 %. Operationell leasing 

innefattar en låg risk. Med anledning av att den beräknade genomsnittsräntan var riskfri borde 

den varieras mellan +/- 1,5 % (Goodacre 2003). Därmed utökades den beräknade räntan med 

1 %. Den antagna diskonteringsräntan blev därmed 3 %, vilket har använts i denna rapport. 

 

Tabell 3 Statsobligationsränta 

  Statsobligationer 

  SE GVB 

2Y 

SE GVB 

5Y 

SE GVB 

7Y 

SE GVB 

10Y 

Period Medel Medel Medel Medel 

2006 3,216 3,5215 3,6002 3,7012 

2007 4,0573 4,151 4,1593 4,1654 

2008 3,7466 3,7757 3,8326 3,8978 

2009 1,0565 2,5157 2,7935 3,2505 

2010 1,4736 2,2923 2,4767 2,8844 

2011 1,7593 2,2958 2,4164 2,5891 

2012 0,8889 1,1586 1,3197 1,5914 

2013 1,0171 1,5637 1,8054 2,121 

2014 0,4448 0,9191 1,2385 1,7175 

2015 -0,3385 0,1514 0,3887 0,7207 

Summa/    år 

sektion 

17,3216 22,3448 24,031 26,639 

Medelvärde/ 

år sektion 

1,73216 2,23448 2,4031 2,6639 

 2,25841       

Källa: Riksbanken u.å.  
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4.4.2 Antagande för skattesatsen 

Skattesatsen har använts i rapporten för att justera resultaträkningseffekten i resultaträkningen 

och för justering i balansräkningen för kapitaliseringen av operationell leasing. Fülbier et al. 

(2008) använde en skattesats som motsvarade varje företags skattesats, då dessa kunde skilja 

sig. Genom att beräkna kvoten på företagets betalda skatt dividerat med resultatet före skatt 

ger kvoten skattesatsen. För att denna skattesats ska vara relevant har en grundlig beräkning 

av företagens varierande skattesatser över tid samt att vissa antaganden har behövts för de 

företag där skatten inte visades. Andra forskare hade andra skattesatser för deras beräkningar 

av kapitaliseringen. Både Wong och Joshe (2015) och Singh (2012) hade valt att använda den 

statliga inkomstskatten för företag, vilket användes lika för alla företag. För att förenkla 

uträkningen har vi i rapporten utgått ifrån den sistnämnda metoden för skatteberäkningen. 

Skatteverkets statliga inkomstskatt för aktiebolag var 22 % för år 2014 vilket undersökningen 

har använt. 

 

4.4.3 Antagande för den totala livstiden  

Upplysning av den operationella leasingens totala livstid uppges inte i företagens 

årsredovisning med not. En uppskattad total livstid på operationell leasing kan leda till ett 

missvisande resultat, vilket i sig gör uppskattningen betydande för resultatet. Imhoff et al. 

(1991) och Fülbier et al. (2008) bestämde den totala livstiden genom att anta förhållandet 

mellan den totala livstiden på operationell leasing (TL) och den kvarstående livstiden på 

operationell leasing (RL) till 50 %, d.v.s. RL/TL = 50 %. Uppskattningen i detta fall skulle 

inte enligt Fülbier et al. (2008) ge någon större inverkan på tillförlitlighet för beräkning av 

kapitaliseringen, beräkningen medförde en variation av +/- 10 % av den justerade 

kapitaliseringen (Fülbier et al. 2008, s. 130). I rapporten har vi använt oss av samma 

uppskattning för att få fram den totala livstiden på operationell leasing. 

 

4.4.4 Årlig leasingavgift  

Företag som använder sig av IAS 17 måste upplysa i årsredovisningens not om deras framtida 

minimileasingavgifter på operationella leasing (MLP). Graderingen är inom ett år, mer än ett 

år men inom fem år, och efter fem år. För att få fram en korrekt årlig leasingavgift utifrån den 

”klumpsumma” av alla leasingavgifter som redovisades på årsredovisningen för mer än ett år 

men inom fem år, använde Fülbier et al. (2008) en degressionsmodell där leasingavgifter 

minskades med en konstant hastighet under de fem åren. En degressionsfaktor (dg) bestämdes 

för varje företag och var konstant över de fem perioderna d.v.s. MLPt+1 = MLPt × dg. Enligt 

IAS 17 upplyses MLP1 i not och med hjälp av den kan MLP2, MLP3 MLP4 och MLP5 

bestämmas. Till sist ska summan mellan MLP2 till MLP5 vara samma som det rapporterade 

värdet för mer än ett men inom fem år i årsredovisningen (Fülbier et al. 2008, s. 127).  

 

𝑀𝐿𝑃2−5 = ∑ 𝑀𝐿𝑃1  ×  𝑑𝑔𝑡

4

𝑡=1

 

 

För företag som redovisar de framtida minimileasingavgifter på operationell leasing år för år, 

ska inte denna metod användas, då de kan användas direkt. 
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4.4.5 Beräkning av kvarvarande leasingtid 

Fülbier et al. (2008) gjorde indelning av två olika perioder: ett år upp till fem eller mer än fem 

år, utifrån företagens leasingperioder som visades i årsredovisningen. Leasingen som 

klassificerades i perioden ett år upp till fem, hade fem år kvar på sin leasingtid. För leasing 

som klassificerades i den andra perioden krävdes en ytterligare uträkning. För att få fram de 

kvarvarande åren av leasingen, som var mer än fem år, tog man det givna värdet från 

årsbokslutet av MLP5+ och dividerade det med det femte årets MLP (MLP5+/ MLP5). Kvoten 

var den kvarvarande tiden av leasingen efter fem år. För företag som hade leasing mer än fem 

år blev den kvarvarande leasingtiden: 5 + ( MLP5+/ MLP5) (Fülbier et al. 2008, s.130). 

 

4.4.6 Konstruktiv kapitaliserings modell 

Beräkningen grundades utifrån Imhoff et al. (1991) och Fülbier et al. (2008) för att efterlikna 

effekten av kapitaliserad operationell leasingtillgång, skuld och eget kapital, samt relatera till 

resultatförändringar. Den uppskattade skulden i BR för de oredovisade tillgångarna som var 

utanför BR har uppskattats med hjälp av MLP för att få fram nuvärdet. För att beräkna detta 

har följande antaganden krävts för varje enskilt operationellt leasingavtal: 

 

1. I början av leasingavtalet är leasingvärdet lika med skuldvärdet. 

2. I slutet av leasingen är bokförda värdet av tillgång och skuld noll. 

3. Tillgången skrivs ner med en linjär avskrivning. 

4. Leasingskulden och räntan är beräknad genom att använda den effektiva 

räntemetoden, diskonteringsräntan. 

5. Leasingavgiften är konstant över tid. 

 

Med hänsyn till tidigare antaganden om diskonteringsräntan (i), total livstid (TL) och 

kvarstående kontraktstid (RL) var tillgångens värde funktionen av nuvärdet av minimitidens 

leasingavgift utifrån leasingtidens start (PVTL) vilket gav: Tillgång = PVTL * RL/TL. 

Förutsättning för denna krävdes att kvarvarande leasingskuld var lika med nuvärdet av MLP 

över den kvarvarande tiden (PVRL). Förhållandet mellan kvarvarande leasingskulden och den 

totala leasingskulden var detta:  

 

𝑅𝐿

𝑇𝐿
 × 

𝑃𝑉𝑇𝐿

𝑃𝑉𝑅𝐿
 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑒𝑡 𝑜𝑐𝑘𝑠å ä𝑟 𝑗ä𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑡 𝑚𝑒𝑑 

𝑅𝐿

𝑇𝐿
 ×  

1 − (1 + 𝑖)−𝑇𝐿

1 − (1 + 𝑖)−𝑅𝐿
 

 

Leasingskulden är alltid högre än leasingtillgången under leasingperioden, vilket gör att det 

egna kapitalet bör justeras ner, för att summan av tillgång och summan av eget kapital 

tillsamman med skulder ska vara i balans på balansräkning. Skillnaden mellan 

leasingtillgången och leasingskulden under leasingtiden beror på det egna kapitalet som 

sjunker och på justering av den uppskjutna skatten (Fülbier et al. 2008, s. 129-130). 

 

4.4.7 Beräkning av nuvärde på MLP 

Fülbier et al. (2008) gjorde en utveckling av Imhoffs et al. (1991) kapitaliseringsmodell vid 

beräkning av MLPs nuvärde. Fülbier et al. (2008) separerade MLP i fem grupper med olika 

kvarstående livstid (från ett till fem år eller mer). Modellen för separationen på grupperna 
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användes för beräkningen före summering av resultatet och justeringen i BR. Fülbier et al. 

(2008) separerade grupper genom MLPt - MLPt+1, t.ex. grupp 1 som kallas för MLP1 =  

MLP 1 – MLP 2. Ett antagande gjordes att den femte gruppens årliga betalning var lika stor 

som MLP5  med en kvarstående livstid på 5 + (MLP5+ /MLP5 ) (Fülbier et al. 2008, s. 130). 

Därefter kunde nuvärdet på MLP räknas fram med hjälp av nuvärdefaktorn. Formel: 

 

(𝑀𝐿𝑃𝑡 −  𝑀𝐿𝑃𝑡+1) × 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

4.4.8 Resultateffekt 

Fülbier et al. (2008) utvecklade modellen av Imhoff et al. (1991) angående effekten i 

resultaträkningen. Fülbier et al. (2008) minskade rörelseresultatet med leasingavgift som var 

mer än 12 månader, vilket innebar att en justering borde göras. Första perioden, som var 

mindre än 12 månader, skulle inte vara med i beräkningen. Ett medelvärde räknades ut av 

MLP1 från undersökningsåret och föregående år från årsredovisningar. Justeringen i 

avskrivning togs fram genom att summera fem olika tillgångars värde år för år från 

undersökningsåret och föregående år, och därefter räknades ett genomsnittsvärde fram för 

varje år. Det genomsnittliga värdet för varje år dividerades därefter med sin kvarstående 

livstid och årets avskrivning blev summan av dessa framräknade värden. Räntekostnadens 

justering räknades fram genom att multiplicera medelvärdet av undersökningsåret och 

föregående års kapitaliserade skuld med diskonteringsräntan. Den slutliga effekten på 

resultatet var summan av leasing betalningen, avskrivningen och räntan som multiplicerades 

med skattesatsens förändringsfaktor (1- skattesats). Resultatet av detta var den påverkande 

effekten av företagets resultat (Fülbier et al. 2008, s. 130-131). 

 

 Metodkritik 

4.5.1 Validitet 

Validiteten för dokumentära källor kan kategoriseras i fyra kriterier: Att vara Äkta, 

Representativ, Innebörd och Trovärdighet. Här bedöms dokumentets innehåll, tydlighet och 

riktighet. Akademiska tidskrifter och kommersiella bokförlag ger en försäkran till läsaren att 

inneha kvalitet, då de granskas före publicering (Denscombe 2016, s. 326-327). Flertalet av de 

valda artiklarna i denna rapport är vetenskapliga artiklar, vilket ger innehållet kvalitet. 

Publiceringen anses också vara inom specialistområden, vilket stärker den valda 

kapitaliseringsmetoden som används i denna undersökning, vilket i sin tur ökar rapportens 

validitet.  

 

Rapportens syfte, vad den mäter, återges genom att visa riktigheten av själva mätningen, 

vilket är en bra validitet. Validiteten förklarar även möjligheten att generalisera rapportens 

resultat. Den interna validiteten mäter kausalitet i en slutsats om den är hållbar, vilket ger 

tillförlitlighet. Begreppsvaliditeten beskriver om måttet i undersökningen verkligen speglar 

det rapporten avser att belysa (Bryman & Bell 2013, s. 63-65, 172-173, 401). Då syftet är att 

undersöka förändringen av företagens nyckeltal vid en kapitalisering av leasingkostnaden, 

vilket undersökningen gör, anses validiteten vara hög. Generaliseringen av resultaten kan 

anses vara möjlig då flera värden är procentuella medelvärden. Men en viss felmarginal finns 

då diskonteringsräntan är ovanligt låg i detta fall. Begrepps- och internvaliditeten anses vara 
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hög då rapporten har underlag för beräkningar och inga subjektiva bedömningar har gjorts. 

Slutsatser tas utifrån beräknade mätvärden vilka är tillförlitliga. Då kapitaliseringen av leasing 

kräver ett antagande angående tillgångens livstid blir mätningen mer instabil då antaganden 

kan vara felaktiga. Den interna validiteten kan anses vara hög då data ska motsvara rätt 

värden och sambandsberäkningar av givna nyckeltal samt variabler anses stabila. Då 

informationen av data är offentlig och därmed tillgänglig för alla kan rapporten anses ge en 

hög extern validitet då den kan generaliseras utifrån de angivna företagsbranscher och 

graderingar som gjorts. 

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten berör tillförlitlighet för undersökningen om den kan upprepas. Den tar även med 

stabiliteten, om mått över tid står sig, en bedömning av skala och index är pålitlig och hur 

bedömningen av resultatet är objektiv eller subjektiv. Den externa reliabiliteten visar även på 

undersökningens möjlighet för upprepning (Bryman & Bell 2013, s. 62-63, 170-171, 401). 

Med en tydlig beskrivning av rapportens tillvägagångssätt för beräkning och hur urval gjorts 

samt att urvalet är ett representativt systematiskt urval kan undersökningen upprepas, vilket 

ger en hög reliabilitet, så länge inte populationen förändras. Med information om företagen, 

som är offentlig, anses även det ge rapporten en hög reliabilitet. Bedömning av måttens 

stabilitet är hög då informationen från årsredovisningen inte går att tolka på olika sätt 

angående insamling av data. 
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5 Empiri 

 Kapitaliseringseffekten i företagens finansiella rapporter 

Tabell 4 Effekten på företagens finansiella rapporter 

Balansräkning 

MSEK Extra skulder 

p.g.a. 

Kapitalisering 

Skulder innan 

kapitalisering 

Förändring av 

skulder 

Extra 

tillgångar 

p.g.a. 

kapitalisering 

Anläggnings-

tillgångar 

Förändring 

av 

anläggnings-

tillgångar 

Totalt 130 271 277 1286 4,7 % 117 016 1 036 535 11,3 % 

Min 1 16 6,3 % 1 0 - 

Q1 37 381 9,7 % 34 338 10,1 % 

Median 142 1 749 8,1 % 128 1 491 8,6 % 

Q3 528 11 550 4,6 % 460 9 868 4,7 % 

Max 67 874 2 003 924 3,4 % 61 514 301 233 20,4 % 

Resultaträkning 

MSEK Rörelseresultat 

innan  

kapitalisering 

Rörelseresultat 

efter  

kapitalisering 

Förändring av 

rörelseresultat 

Resultat innan 

kapitalisering 

Resultat efter 

kapitalisering 

Förändring 

av resultat 

Totalt 174 600 180 167 3,2 % 138 696 140 341 1,2 % 

Min -165 -165 0,0 % -437 -465 6,4 % 

Q1 85 88 3,5 % 56 59 5,4 % 

Median 272 337 23,9 % 188 188 0,0 % 

Q3 981 989 0,8 % 857 910 6,2 % 

Max 52 097 52 213 0,2 % 50 688 50 735 0,1 % 

Undersökningen har gjorts på totalt 77st företag. De årsrapporter som hade utländsk valuta har omvandlats till SEK utifrån 

balansdagens valutakurs 

 

Tabellen visar en tydlig effekt av kapitaliseringen utifrån företagens finansiella rapporter. De 

totala skulderna för samtliga företag ökar med 4,7 %. Skulderna som förts in i BR efter 

kapitalisering har en median på 142 miljoner kronor (kr), men enligt den tredje kvartilen (Q 3) 

behöver 25 % av företagen redovisa en skuld på 528 miljoner kr eller mer. Förändringen av de 

totala anläggningstillgångarna kommer öka med 11,3 %. Medianen för alla tillgångar som 

förts in i BR efter kapitaliseringen är 128 miljoner kr. Effekten är dock att 25 % av företagen 

behöver redovisa en högre tillgång på 460 miljoner kr eller mer, enligt den tredje kvartilen. 

Effekten av kapitaliseringen i RR visar på en ökning med 3,2 % av de totala rörelseresultaten 

för samtliga företag. Rörelseresultatet har även en ökning på medianen med 23,9 %. 

Förändringen på det totala resultatet ökar med 1,2 % som helhet för samtliga företag och 

medianen är oförändrad. Både Q 1 och Q3 visar att 25 % av vardera kommer få ett ökat 

resultat.  
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 Skuldsättningsgraden 

Tabell 5 Förändringen av skuldsättningsgraden efter kapitaliseringen 

N: 77st  

Skuldsättningsgrad 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ  

förändring  

 A B B - A (B - A)/A 

Min 0,0 % 1,1 % 1,1 % - 

Q1 14,4 % 29,8 % 15,4 % 106,9 % 

Median 48,2 % 69,0 % 20,8 % 43,2 % 

Q3 82,8 % 127,8 % 45,0 % 54,3 % 

Max 8 136,7 % 8 167,8 % 31,1 % 0,4 % 

Medel 175,1 % 220,9 % 45,8 % 26,2 % 

Pearsons korrelation före och efter kapitalisering  0,9888 

Spearman´s korrelation före och efter kapitalisering  0,7563 

Tvåsidigt t-test med 5 %, 1 % och 0,1 % signifikansnivå Är signifikant 

 

Den relativa förändringen på skuldsättningsgraden visar att medianen har ökat med 43,2 % för 

hela undersökningen. Tredje kvartilen (Q 3) visar en ökning med 54,3 %, vilket innebär att  

25 % av företagen behöver redovisa en ökning av sin skuldsättningsgrad med 54,3 % eller 

mer efter kapitaliseringen. Pearsons- och Spearman´s korrelation bekräftar att 

skuldsättningsgraden före och efter kapitaliseringen är starkt korrelerad. Pearsons korrelation 

är starkare än Spearman´s, då fler företag inte har någon skuldsättningsgrad före 

kapitaliseringen, vilket ger olika utslag p.g.a. Spearman´s rangordning i beräkningen. T-testet 

är signifikant, det visar att skuldsättningsgraden har en förändring efter kapitaliseringen. 

 

 
Diagram 1 Nominell förändring på skuldsättningsgraden i förhållande till branscherna 

 

Diagrammet tydliggör hur den nominella förändringen på skuldsättningsgraden förhåller sig 

till de olika branscherna. Consumer Services visar den största förändringen efter 

kapitaliseringen både i medel- och medianförändring. Värdena har ökat med 200,3 % 

respektive 110,4 %. Därefter kommer Technology och Industrials, som har en relativt 

konstant förändring både i medel- och medianvärdet. Nyckeltalens medelvärde ökar med 30,4 

% respektive 19,8 %, och dess medianvärde ökar med 20,3 % respektive 16,4 % vardera. 

Materials och Financials har fått en betydlig mindre förändring än de andra branscherna både 

Materials
Consumer
Services

Financials Technology Industrials

Medel 3,8% 200,3% 5,1% 30,4% 19,8%

Median 1,1% 110,4% 0,1% 20,3% 16,4%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%
120,0%
140,0%
160,0%
180,0%
200,0%
220,0%

Nominell förändring på 

skuldsättningsgrad i branscher
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i medel- och medianvärdet, då medelvärdet ökar med 3,8 % respektive 5,1 %. Financials 

medianvärdet ökar med 0,1 % och Materials ökar med 1,1 %. 

 

 
Diagram 2 Relativ förändring på skuldsättningsgraden i förhållande till branscherna 

 

Den relativa förändringen visar också på att Consumer Services är mest påverkad av 

skuldsättningsgraden efter kapitaliseringen i både medel- och medianvärdet. Medelvärdet har 

en ökning med 434,5 % och medianvärdet ökar med 401,5 %. Även här har Technology näst 

störst förändring mot de övriga branscherna med 75,2 % ökning av medelvärdet och 

medianen med 59,5 %. Den relativa förändringen för Materials har ganska stor skillnad 

mellan medel- och medianvärdet, där ökningen är 6,9 % jämfört med 1,8 %. Financials har 

fått minsta förändringen sett mellan branscherna, dess medel- och medianvärde ökar bara med 

0,7 % och 0,2 %. 

 
Tabell 6 Förändringen av skuldsättningsgraden i förhållande till företagens storlek 

Skuldsättningsgrad 

Large 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 56,3 % 81,3 % 25,0 % 44,4 % 

Median 48,6 % 83,2 % 34,6 % 71,2 % 

Mid  

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 411,8 % 484,3 % 72,5 % 17,6 % 

Median 58,5 % 80,1 % 21,6 % 36,9 % 

Small 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 40,3 % 76,5 % 36,2 % 89,8 % 

Median 20,2 % 50,4 % 30,2 % 149,5 % 

 

Tabellen tydliggör hur förändringen av skuldsättningsgradens medel- och medianvärde 

förhåller sig till företagens storlek före och efter kapitaliseringen. Den största relativa 

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel 6,9% 434,5% 0,7% 75,2% 33,3%

Median 1,8% 401,5% 0,2% 59,5% 30,3%
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150,0%
200,0%
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Relativ förändring på skuldsättningsgrad 
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förändringen av nyckeltalet har skett hos Small Cap, som ökat sitt medelvärde med 89,8 % 

och med 149,5 % i medianen. Den relativa förändringen hos Large Cap och Mid Cap är inte 

så stor jämfört med Small Cap. Large Cap´s medelvärde ökade med 44,4 % och Mid Cap´s 

medelvärde ökade med 17,6 %. Den nominella förändringen visar på att Mid Cap har fått 

störst förändring i medelvärdet.  

 

 Soliditet 

Tabell 7 Förändringen av soliditeten efter kapitaliseringen 

N: 77st 

Soliditet 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ  

förändring  

 A B B - A (B - A)/A 

Min 1,2 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 

Q1 31,6 % 28,7 % -2,9 % -9,2 % 

Median 43,2 % 38,2 % -5,0 % -11,6 % 

Q3 53,8 % 50,0 % -3,8 % -7,1 % 

Max 96,7 % 96,6 % -0,1 % -0,1 % 

Medel 44,6 % 40,3 % -4,3 % -9,6 % 

Pearsons korrelation före och efter kapitalisering  0,9485 

Spearman´s korrelation före och efter kapitalisering  0,9138 

Tvåsidigt t-test med 5 %, 1 % och 0,1 % signifikansnivå Är signifikant 

 

Effekten av soliditeten för samtliga företag visar en tydlig minskning. Kapitaliseringen 

medför en minskning av soliditetens medianvärde med 11,6 %. Den tredje kvartilen (Q 3) 

visar en minskning med 7,1 %, vilket betyder att 25 % av företagen kommer att redovisa 7,1 

% lägre soliditet. Soliditeten före och efter kapitaliseringen är starkt korrelerad enligt både 

Pearsons- och Spearman´s korrelation. T-testet visar även på en signifikans vid alla tre 

risknivåer, vilket visar på att kapitaliseringen minskar soliditeten.  

 

 
Diagram 3 Nominell förändring på soliditeten i förhållande till branscherna 

 

Den nominella förändringen visar på att Consumer Services har en relativt stor förändring i 

soliditeten mot de andra branscherna, både genom medel- och medianvärdet. Nyckeltalet 

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel -0,7% -14,3% -0,3% -3,2% -3,3%

Median -0,4% -17,9% -0,5% -4,1% -2,9%

-20,0%

-18,0%

-16,0%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

Nominell förändring på soliditet
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minskar här med 14,3 % och 17,9 % av respektive värde. Därefter kommer Technology och 

Industrials med en liknande förändring av medelvärdet, som minskas med 3,2 % och 3,3 % 

vardera. Dessa två branscher har även en snarlik förändring i medianen. Minst förändring har 

Materials och Financials som sinsemellan har en jämn förändring av både medel- och 

medianvärdet, vilka minskar med 0,7 % respektive 0,3 %. 

 

 
Diagram 4 Relativa förändring på soliditeten i förhållande till branscherna 

 

Även den relativa förändringen visar på att Consumer Services har den största förändringen 

såväl i medel- och medianvärdet. Soliditetens medelvärde minskar med 30,3 % och 

medianvärdet minskar med 36,5 %. Technology och Industrials har en relativt jämn 

förändring i medel- och medianvärdet, där medelvärdet minskar med 6,9 % och  

7,8 % för respektive värde. Effekten på medianen är däremot tvärtom för de båda 

branscherna, då Technologys soliditet påverkas mer med 8,2 % minskning, mot Industrials 

som minskas med 7,3 %. Soliditetens påverkan för Materials och Financials är inte så stor. 

Värdeförändringen mellan medel- och medianvärdet är likvärdigt mellan branscherna. 

Medelvärdet minskar med 1,4 % och 0,7 % för respektive värde. 

  

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel -1,4% -30,3% -0,7% -6,9% -7,8%

Median -0,9% -36,5% -1,4% -8,2% -7,3%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

Relativ förändring på soliditet i branscher
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Tabell 8 Förändringen av soliditeten i förhållande till företagens storlek 

Soliditet  

Large  

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 46,0 % 42,4 % -3,6 % -7,8 % 

Median 41,8 % 38,1 % -3,7 % -8,9 % 

Mid  

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B-A (B - A)/A 

Medel 40,4 % 35,6 % -4,8 % -11,9 % 

Median 39,5 % 35,0 % -4,5 % -11,4 % 

Small  

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 47,6 % 43,3 % -4,3 % -9,0 % 

Median 46,8 % 40,5 % -6,3 % -13,5 % 

 

Kapitaliseringseffekten skiljer sig mellan företagens storlek mätt i soliditetens medel och 

medianvärde. Tabellen visar att den relativa förändringen av nyckeltalets medelvärde är jämnt 

fördelat mellan storleken på företagen. Mid Cap påverkas dock mest av förändringen av 

medelvärdet med en minskning på 11,9 %. Small- och Large Cap har en minimal skillnad 

mellan varandra, med en minskning på 7,8 % och 9,0 % för respektive värde. Ser vi till 

medianen har den största förändringen skett hos Small Cap där förändringen av både det 

nominella och relativa värdet minskat med respektive 6,3 % och 13,5 %. 

 

 Avkastning på eget kapital 

Tabell 9 Förändringen av avkastningen på eget kapital efter kapitaliseringen 

N:77st 

Avkastning på 

eget kapital 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ  

förändring 

 A B B - A (B - A)/A 

Min -59,1 % -59,1 % 0,0 % 0,0 % 

Q1 6,5 % 7,6 % 1,1 % 16,9 % 

Median 13,9 % 14,8 % 0,9 % 6,5 % 

Q3 21,3 % 21,5 % 0,2 % 0,9 % 

Max 53,0 % 54,1 % 1,1 % 2,1 % 

Medel 12,4 % 12,9 % 0,5 % 4,0 % 

Pearsons korrelation före och efter kapitalisering  0,9964 

Spearman´s korrelation före och efter kapitalisering  0,9894 

Tvåsidigt T-test med 5 % och 1 % signifikansnivå Är signifikant 

Tvåsidigt T-test med 0,1 % signifikansnivå Inte signifikant 

 

Tabellen visar hur den totala avkastningen på eget kapital för samtliga företag förändras före 

och efter kapitaliseringen. Nyckeltalets relativa förändring visar positiva värden både på 

medel- och medianvärdet med 4,0 % respektive 6,5 %. Enligt den tredje kvartilen (Q3) 

kommer 25 % av företagen få en ökning av avkastningen på eget kapital med 0,9 % eller mer. 

Även i den nominella förändringen visar medianvärdet på en större förändring än medelvärdet 
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med vardera 0,9 % och 0,5 %. Kapitaliseringens värdeförändring har en stark korrelation 

vilket bekräftas av Pearsons- och Spearman´s korrelation, med värdena 0,9964 och 0,9894.  

T-testet visar med signifikansnivå på både 5 % och 1 % att kapitaliseringen medför en 

förändring av nyckeltalet, endast vid en 0,1 % risknivå finns risk att förkasta hypotesen H1 

felaktigt. 

 

 
Diagram 5 Nominell förändring av avkastningen på eget kapital i förhållande till branscherna 

 

Den nominella förändringen av nyckeltalet, avkastning på eget kapital relaterat till 

branscherna, visar att Consumer Services och Industrials får liknande effekt av nyckeltalets 

medelvärde. De ökar med 0,9 % och 0,8 % respektive. Medianen för dessa skiljer sig åt med 

0,8 % för Consumer Services och 1,7 % för Industrials. Den nominella förändringen för 

Technology är snarlik mellan medel och medianvärdet där ökningen är 0,4 % respektive 0, 3 

%. Mellan branscherna Materials och Financials är kapitaliseringseffekten lika där både 

medel- och medianvärdet ökar med 0,1 %. 

 

 
Diagram 6 Relativ förändring av avkastningen på eget kapital i förhållande till branscherna 

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel 0,1% 0,9% 0,1% 0,4% 0,8%

Median 0,1% 0,8% 0,1% 0,3% 1,7%

0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%

Nominell förändring av avkastning 

på eget kapital i branscher

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel 2,0% 8,3% 0,6% 15,4% 5,2%

Median 2,8% 5,3% 0,6% 4,6% 11,7%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%

Relativ förändring av avkastning 

på eget kapital i branscher
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Den relativa förändringen av kapitaliseringen påverkar Technology och Industrials mest, 

därefter kommer Consumer Services. Medelvärdet visar att Technology och Consumer 

Services har högst förändring med 15,4 % och 8,3 % respektive. Industrial har 5,2 %. Sett 

utifrån Medianvärdet har Industrials störst förändring på 11,7 %. Materials och Financials 

påverkas inte lika mycket. Deras medel och medianvärde är på respektive 2,0 %, 2,8 % och 

0,6 %. 

 

Tabell 10 Förändringen av avkastningen på eget kapital i förhållande till företagens storlek 

Avkastning på eget kapital  

Large 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 19,6 % 20,1 % 0,5 % 2,6 % 

Median 17,0 % 17,2 % 0,2 % 1,2 % 

Mid 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 16,7 % 17,3 % 0,6 % 3,6 % 

Median 16,3 % 16,6 % 0,3 % 1,8 % 

Small 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 2,5 % 3,0 % 0,5 % 20,0 % 

Median 8,6 % 8,7 % 0,1 % 1,2 % 

 

Tabellen visar hur avkastning på eget kapital förändras efter kapitaliseringen i förhållandet till 

företagens storlek. Small Cap har den största förändringen av nyckeltalets medelvärde med en 

ökning med (på) 20,0 % i den relativa förändringen. Large- och Mid Cap, har en betydlig 

mindre förändring med 2,6 % och 3,6 % vardera. Den relativa förändringen mellan företagens 

storlek har ingen stor skillnad utifrån medianen. Även den nominella förändringen visar att 

företagens storlek har snarlika medel- och medianvärde för alla. 

 

 Avkastning på totalt kapital 

Tabell 11Förändringen av avkastningen på totalt kapital efter kapitaliseringen 

N:77st 

Avkastning på 

totalt kapital  

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ 

förändring 

 A B B - A (B - A)/A 

Min -490,2 % -488,7 % 1,5 % -0,3 % 

Q1 3,5 % 3,5 % 0,0 % 0,0 % 

Median 7,7 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 

Q3 10,8 % 10,8 % 0,0 % 0,0 % 

Max 39,1 % 38,7 % -0,4 % -1,0 % 

Medel 1,9 % 2,0 % 0,1 % 5,3 % 

Pearsons korrelation före och efter kapitalisering  0,9997 

Spearman´s korrelation före och efter kapitalisering  0,9915 

Tvåsidigt T-test med 5 %, 1 % och 0,1 % signifikansnivå Inte signifikant 
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Förändringen av avkastningen på totalt kapital för samtliga företag i undersökningen 

tydliggörs i tabellen. Medianen är oförändrad både i den nominella och relativa förändringen. 

Däremot visar medelvärdet för den nominella och relativa förändringen på respektive 0,1 % 

och 5,3 %. Pearsons- och Spearman´s korrelation visar båda på en stark korrelation av 

kapitaliseringen för nyckeltalet. T-testet visar med en icke signifikans att nyckeltalet inte 

påverkas av kapitaliseringen. 

 

 
Diagram 7 Nominell förändring av avkastningen på totalt kapital i förhållande till branscherna 

 

Relationen mellan branscherna av den nominella förändringen av avkastning på totalt kapital 

är inte nämnvärt stor. Technology har störst förändring med 0,2 % och 0,5 % för respektive 

medel- och medianvärde. Därefter kommer Industrials, Consumer Services och Materials med 

någon tiondels procentförändring. Financials har inte fått någon nominell förändring alls, 

däremot har de fått en tiondels ökning på medianen. 

 

 
Diagram 8 Relativ förändring av avkastningen på totalt kapital i förhållande till branscherna 

 

Den relativa förändringen mellan branscherna utifrån avkastningen på totalt kapital är 

varierande. Förändringen av medelvärdet påverkar Materials mest med en ökning med 2,9 % 

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2%

Median 0,1% 0,2% 0,1% 0,5% 0,3%

0,0%
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0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

Nominell förändring av avkastning 

på totalt kapital i branscher

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel 2,9% 0,9% 0,0% -0,5% 2,2%

Median 3,0% 2,4% 1,8% 8,8% 3,7%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

Relativ förändring av avkastning på 

totalt kapital i branscher



33 

 

därefter kommer Industrials med 2,2 % ökning. De övriga branscherna hade ingen nämnvärd 

förändring, Technology fick till och med en minskad relativ förändring av avkastningen på 

totalt kapital med 0,5 %. Däremot fick Technology en kraftig ökning av medianen med 8,8 % 

mot de övriga branscherna som var strax under 2 till nästan 4 %. 

 

Tabell 12 Förändringen av avkastningen på totalt kapital i förhållande till företagens storlek 

Avkastning på totalt kapital  

Large 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 12,6 % 12,1 % -0,5 % -4,0 % 

Median 9,6 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 

Mid 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 9,2 % 9,3 % 0,1 % 1,1 % 

Median 7,7 % 8,1 % 0,4 % 5,2 % 

Small 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel -13,6 % -13,0 % 0,6 % - 4,4 % 

Median 5,6 % 5,7 % 0,1 % 1,8 % 

 

Tabellen visar hur företagens storlek förhåller sig till avkastningen på totalt kapital före och 

efter kapitaliseringen. Den relativa förändringens medelvärde visar att Mid Cap har en positiv 

förändring med 1,1 %, medan Large- och Small Cap har en negativ förändring på respektive 

4,0 % och 4,4 %. Den största förändringen i medianen och den relativa förändringen har skett 

hos Mid Cap med en ökning med 5,2 %. Small Cap ökar med 1,8 % och Large Cap är 

oförändrad. Den nominella medianförändringen visar på att Mid- och Small Cap har ökat med 

respektive 0,4 % och 0,1 %, medan Large Cap är oförändrad även där.  

 

 Avkastningen på arbetande kapital  

Tabell 13 Förändringen av avkastningen på arbetande kapital efter kapitaliseringen 

N:77st 

Avkastningen 

på arbetande 

kapital 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell 

förändring 

Relativ 

förändring 

 A B B - A (B - A)/A 

Min -588,7 % -586,6 % 2,1 % -0,4 % 

Q1 4,6 % 5,1 % 0,5 % 10,9 % 

Median 10,8 % 11,0 % 0,2 % 1,9 % 

Q3 20,3 % 20,3 % 0,0 % 0,0 % 

Max 60,1 % 54,7 % -5,4 % -9,0 % 

Medel 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 

Pearsons korrelation före och efter kapitalisering  0,9992 

Spearman´s korrelation före och efter kapitalisering  0,9955 

Tvåsidigt T-test med 5 %, 1 % och 0,1 % signifikansnivå Inte signifikant 
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Effekten av avkastningen på det arbetande kapitalet före och efter kapitaliseringen visas i 

tabellen. Nyckeltalets median har ändrats både i den nominella och relativa förändringen med 

0,2 % och 1,9 % var. Däremot är medelvärdet oavsett den nominella eller relativa 

förändringen opåverkat, vilket även den tredje kvartilen (Q3) visar. Pearsons- och Spearman´s 

korrelation visar båda på en stark korrelation av kapitaliseringen för nyckeltalet. T-testet visar 

med en icke signifikans att nyckeltalet inte påverkas av kapitaliseringen. 

 

 
Diagram 9 Nominell förändring av avkastningen på arbetande kapital i förhållande till branscherna 

 

Den nominella förändringen av kapitaliseringen mätt, genom avkastning på det arbetande 

kapitalet ger både positiv och negativ effekt för branscherna. Consumer Services har fått en 

negativ effekt, både i medel- och medianvärdet, som minskat med respektive 0,8 % och  

0,6 %. Technology har en positiv effekt av medelvärdet som ökat med 0,4 % men ett negativt 

medianvärde på 0,1 %. Materials och Industrials förändring av medelvärdet är lika med en 

ökning på 0,1 %, medan medianvärdet för Industrials är opåverkat och Materials median har 

ökat med 0,1 %. Financials är helt oförändrad både i medel- och medianvärdet. 

 

 
Diagram 10 Relativ förändring av avkastningen på arbetande kapital i förhållande till branscherna 

Materials
Consumer

Services
Financials Technology Industrials

Medel 0,1% -0,8% 0,0% 0,4% 0,1%

Median 0,1% -0,6% 0,0% -0,1% 0,0%
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Nominell förändring av avkastningen på 

arbetande kapital i branscher
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Financials Technology Industrials

Medel 2,1% -5,1% 0,0% -0,9% 0,7%

Median 2,4% -4,9% 0,0% -1,0% 0,0%
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-5,0%
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-3,0%
-2,0%
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Relativ förändring av avkastning på  

arbetande kapital i branscher
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Den relativa förändringen är både positiv och negativ för det arbetande kapitalet i förhållande 

till branscherna. Consumer Services har fått den största effekten i både medel- och 

medianvärde, med en minskning på respektive 5,1 % och 4,9 %. Materials har däremot fått en 

ökning med 2,1 % av medelvärdet och 2,4 % ökning av medianen. Technology har en negativ 

effekt både i medel- och medianvärdet, med en minskning på respektive 0,9 % och 1,0 %. 

Även här är Financials opåverkad. 

 

Tabell 14 Förändringen av avkastningen på arbetande kapital i förhållande till företagens storlek 

Avkastning på det arbetande kapitalet  

Large 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 17,8 % 16,5 % -1,3 % -7,3 % 

Median 13,1 % 13,1 % 0,0 % 0,0 % 

Mid  

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel 13,5 % 13,5 % 0,0 % 0,0 % 

Median 12,0 % 12,1 % 0,1 % 0,8 % 

Small 

Cap 

Före 

kapitalisering 

Efter 

kapitalisering 

Nominell  

förändring 

Relativ 

förändring 

A B B - A (B - A)/A 

Medel -13,2 % -12,3 % 0,9 % -6,8 % 

Median 10,3 % 10,3 % 0,0 % 0,0 % 

 

Förändringen av avkastning på det arbetande kapitalet har fått olika effekt beroende på 

företagens storlek. Den relativa förändringen av medelvärdet visar att både Large- och Small 

Cap har fått en negativ påverkan med respektive 7,3 % och 6,8 %. Mid Cap är däremot 

opåverkad. Medianvärdet är jämnt mellan företagens storlek för den nominella och relativa 

förändringen, då både Large- och Small Cap är oförändrad och Mid Cap har en minimal 

förändring med 0,1 % ökning. 

 

 Branschspecifik information 

Tabell 15 Sammanställning av företagens finansiella rapporter utifrån branscherna 

Ökning i  

medelvärde  

(MSEK) 

Ökade  

Skulder 

Ökade 

Tillgångar 

Ökat 

Rörelseresultat 

Ökat  

Resultat 

Materials 1 211 1 008 60 22 

Consumer Services 8 082 7 326 319 78 

Financials 471 407 26 10 

Technology 181 165 11 4 

Industrilas 512 456 26 11 

 

Tabellen förtydligar effekten av medelvärdesförändringen av företagens finansiella rapporter 

vid en kapitalisering i relation till branscherna. Effekten mellan branscherna skiljer sig ifrån 

varandra. I balans- och resultaträkningen har den största förändringen skett hos Consumer 
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Services som har högst ökningen i skulder såväl tillgångar samt rörelseresultat och resultat. 

Näst störst ökning har Materials, medan Financials och Industrials har en likartad ökning i 

både BR och RR. Sist kommer Technology med lägst förändring av sin finansiella rapport. 

 

 Samband mellan branscher och storlek med hjälp av Chi två test 

Hypotes för Chi två test: 

H0 : Det finns inget samband mellan storlek och bransch 

H1 : Det finns ett samband mellan storlek och bransch 

 

Efter kapitaliseringen räknas en Chi två beräkning ut av medelvärdets förändring på 

skuldsättningsgraden för att mäta ett eventuellt samband mellan storlek och bransch.  

 

Tabell 16 Samband mellan bransch och storlek utifrån det förändrade medelvärdet av skuldsättningsgraden efter 

kapitaliseringen 

Förändrat 

medelvärde 

Materials Consumer 

Services 

Financials Industrials Technology 

Large Cap 0,57 1,10 0,48 0,94 0,97 

Mid Cap - 4,41 12,44 0,92 0,80 

Small Cap 0,62 1,73 0,04 0,54 0,63 

χ² 10,73 

Kriterier 

r: rad Signifikansnivå: 0,1 % Kritiskt värde  26,12 

k: kolumn Signifikansnivå: 1 % Kritiskt värde  20,09 

fg = (r- 1)(k - 1) 

fg = (5 - 1)(3 - 1) = 8 

Signifikansnivå: 5 % Kritiskt värde  15,51 

 

Chi två värdet i tabell 16 visar på att det inte finns något samband mellan storlek och bransch. 

Då χ² värdet är 10,73 hamnar nivån under de tre kritiska värdena, vilket leder till att H1 

förkastas. 

 

Ny Chi två beräkning görs för att ta reda på om det finns något samband mellan företagen 

inom samma bransch och dess storlek. 

 

Hypotes: 

H0 : Det finns inget samband mellan företagen och dess storlek. 

H1 : Det finns ett samband mellan företagen och storlek. 
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Tabell 17 Sambandsberäkning mellan företag inom samma bransch och deras storlek. Nya medelvärdet av 

skuldsättningsgraden 

 
 

Financials har ett samband mellan företagens storlek då dess χ² värde på 22,92 översteg alla 

tre kritiska nivåer. De övriga branscherna hade inget samband mellan sina respektive företag 

och storlek.  
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6 Analys  

 Påverkan i företagens finansiella rapport 

Enligt vår undersökning blev effekten på RR positiv, vilket överensstämmer med Fülbiers et 

al. (2008) undersökning. Resultatet ökade totalt med 1 %, både den första och den tredje 

kvartilen visade på en ökning med 5-6 %. Endast 1/3 av företagen visade en minimal 

förändring, medan ett antal företag fick en kraftig ökning med en dubblering av sitt resultat. 

Det motstrider Fülbiers et al. (2008) uppfattning om att resultatet inte har någon stor påverkan 

efter kapitaliseringen. Vårt rörelseresultat fick en lägre ökning än Fülbiers et al. (2008) 

rörelseresultatsökning. Orsaken till det berodde på diskonteringsräntan, då vi använde  

3 % mot 5 – 8 %, vilket ledde till att Fülbier et al. (2008) fick ett högre rörelseresultat. Enligt 

IASBs standard IFRS 16 blir finansnettot sämre i RR efter en kapitalisering som i sin tur 

påverkar det slutliga resultatet. Det överensstämmer med vår och Fülbiers et al. (2008) 

undersökning. Med de tre påverkande faktorerna: skattesats, diskonteringsränta och den 

operationella leasingstorleken kan resultaten variera. Men totalt sett ska leasingkostnaderna 

minska, vilket ger ett ökat resultat enligt IFRS (2016) som beskriver IFRS 16s 

resultatpåverkan. 

 

Kapitaliseringseffekten i BR var större än effekten i RR vilket överensstämmer med både 

Fülbiers et al. (2008) undersökning och IFRS (2016) förklaring av kapitaliseringseffekten. De 

totala skulderna ökade med 130 271 MSEK och tillgångarna ökade med 117 016 MSEK. 

Detta överensstämmer med Fülbiers et al. (2008) att en kapitalisering medför ökade skulder 

mot tillgångar. Den ökade skulden i undersökningen kan bekräftas av de tidigare 

forskningarna, t.ex. Wong och Joshe (2015), som fick ett ökat medelvärde på skulderna med  

5 %. Den kraftiga förändringen i BR kan ifrågasätta de två kvalitativa egenskaperna; 

jämförbarhet och relevans som föreställningsramen Conceptual framework avser återspegla i 

redovisningen, vilket även IASBs leasingstandard IFRS 16 strävar efter. Collins et al. (2011) 

tar upp fördelarna med jämförbarheten i IFRS 16, då den ska minska skillnaderna i företagens 

redovisning. Den kraftiga förändringen i BR kommer att ske endast vid införandet av IFRS 

16, vilket långsiktigt kan ge en jämförbarhet. 

 

När det gäller kapitaliseringseffekten varierade den från bransch till bransch. Materials och 

Consumer Services var de branscher, som blev mest påverkade. Consumer Services utmärkte 

sig mest. Detta kan bero på att de hade en stor operationell leasing, vilket ledde till en stor 

förändring vid införandet av IFRS 16. Här skulle Dichevs oro över BR-synsättet vara befogad, 

då IFRS 16 har detta synsätt som utgångspunkt. Kapitaliseringen ger ökade skulder inom de 

olika branscherna samt ger ett högre resultat jämfört med tidigare, eftersom den operationella 

leasingen kostnadsförs linjärt i RR. Kapitaliseringen kan leda till att investerare tar felaktiga 

beslut utifrån företagens nya finansiella underlag, trots att företagens finansiella ställning 

egentligen inte har ändrat sig. Samtidigt visar Chi två beräkningen tydligt att det inte finns 

någon koppling mellan varken bransch, företag och dess storlek utifrån skuldsättningsgradens 

medelvärde. Detta motstrider Singhs (2012) åsikt om att företagsstorleken är en viktig faktor 

till operationell leasing. Orsaken kan bero på att de förändringsvärden för de förväntade 

värdena i Chi två modellen låg under gränsen fem, som rekommenderas vid Chi två 

beräkning. Detta kan leda till ett felaktigt resultat.  
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 Skuldsättningsgrad  

Skuldsättningsgraden visade en tydlig ökning efter kapitaliseringen. Detta kan bekräftas av de 

tidigare undersökningarna av Imhoff et al. (1991), Fülbier et al. (2008), Branswijck och 

Longueville (2011) som också visade en tydlig ökning av nyckeltalet. Dessutom bekräftas det 

även av IFRS (2016), att kapitalisering av operationell leasing leder till ökade skulder i BR. 

Vår undersökning visade på en medianökning med 43 % och en ökning av medelvärdet med  

26 % utifrån den relativa förändringen. Denna ökning var högre än Branswijck och 

Longuevilles (2011) undersökning, som hade en ökning med 8 % av medelvärdet. Fülbier et 

al.(2008) undersökning hade en medianökning med 8 %. Skillnaden kan bero på företagens 

egenskaper och deras leasingstorlek, där stor leasing ger högre skuldsättning. Företagens 

storlek av räntebärande skulder före kapitaliseringen har också en inverkan på förändringen 

av skuldsättningsgraden. I vår undersökning framkom att flera företag inte hade någon 

skuldsättningsgrad före kapitaliseringen, vilket medförde en hög förändring av nyckeltalet. 

Kapitaliseringen av operationell leasing ska tydliggöra företagens finansiella ställning för 

investerare. De ökade skulderna i BR som tidigare var operationella leasingavgifterna ska ge 

en mer rättvisande bild, i jämförelse med den tidigare “off-balance-sheet” redovisningen. Den 

tillfälliga investeringen genom leasing visade mer företagets operativa verksamhet. 

 

Utifrån branschernas perspektiv skiljer sig nyckeltalen från varandra. Consumer Services 

visade sig vara den som hade högst förändring i medel- och medianvärde. Detta stämmer 

överens med både Fülbiers et al. (2008) och Singhs (2012) undersökningar där Mode och 

Detaljhandeln hade störst ökning av skuldsättningsgraden. Dessa branscher motsvarar 

Consumer Services i vår undersökning. Anledningen till branschens stora ökning berodde på 

dess egenskap. Den hade en extremt stor lokalleasing i jämförelse med de andra branscherna. 

T.ex. H&M, Scandic hotel group och Kappahl hade alla en hög operationell leasingandel, 

vilket ledde till att kapitaliseringen nästan tredubblar H&Ms skulder och att de andra två 

nästan fördubblar sin skuldpost i BR. Skuldsättningsgraden förändrades mest hos Small Cap i 

vår undersökning. Storlekspåverkan märkte även Singh (2012) av i sin undersökning, han 

menade att storleken var en viktig faktor. 

 

 Soliditet: 

Undersökningen visade en kraftig minskning av soliditeten och även här blev Consumer 

Services mest påverkad utav branscherna. Denna förändring bekräftas även av Fülbiers et al. 

(2008) undersökning. Gällande storleken påverkades både Mid- och Small Cap mer än Large 

Cap. En minskad soliditet kan påverka investerarna då kapitaliseringen genom nyckeltal 

påverkar informationen om företagens finansiella styrka. Wong och Joshe (2015) menar att 

finansanalytiker granskar bl.a. den finansiella styrkan där soliditeten visar företagens 

långsiktiga betalningsförmåga och fortsatta driv.  

 

 Avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital visade en ökad effekt i vår undersökning, till skillnad mot Wong 

och Joshe (2015) som fick en minskning av medelvärdet med 1 %. Fülbier et al. (2008) fick 

en ökning av den relativa förändringen av medianvärdet med 3 % där vår undersökning visade 
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en ökning med 7 %. Med avseende på branscherna fick Industrials störst medianökning vilket 

motstrider Fülbiers et al. (2008) undersökning där branscherna Mode och Detaljhandeln 

påverkades mest och Industrials fick näst lägst påverkan. Gällande företagsstorleken i vår 

undersökning var det Small Cap som fick den högsta relativa förändringen av medelvärdet. 

Sett till den nominella förändringen var det inte så stor skillnad mellan storlekarna. Detta kan 

bero på att företag inom Small Cap hade lägst avkastning före kapitaliseringen, vilket gav 

högst effekt mellan storlekarna, detta framgår i tabell 10, s.31. Nyckeltalets förändring skiljer 

sig från tidigare undersökningar på grund av olika diskonteringsräntor som leder till olika 

effekter i rörelseresultatet, samt skattesatsen som i sin tur påverkar det justerade egna 

kapitalet. 

 

Kapitaliseringens positiva påverkan av nyckeltalet kan ge en missvisande bild av företaget, då 

finansanalytikers intresse av ROE enligt Wong och Joshe (2015) är stort. Det nuvarande 

positiva värdet i nyckeltalet är inte ett underlag för företagets operativa verksamhet. Värdet är 

bara en omräkning, vilket kan strida mot IASBs och FASBs kvalitativa egenskaper samt 

Frostensons (2015) mera utförliga genomgång av de kvalitativa egenskaperna, där 

informationen inte ska vara vilseledande och informationsunderlaget ska underlätta för 

aktuella och framtida händelser för investerarna. Kapitaliseringseffekten i företagens 

finansiella ställning är ingen faktisk händelse eller transaktion som skett i företaget, vilket 

skulle kunna misstolkas av investerare. 

 

 Avkastning på totalt kapital 

För helheten har avkastningen på totalt kapital inte fått någon påverkan av kapitaliseringen. 

Medelvärdet visade emellertid en ökning med 5 %. Kapitaliseringseffekten mellan 

branscherna visar att Technology har en betydligt högre effekt i den relativa förändringen av 

medianen med nästan 9 % medan Financials knappt ökar med 2 %. Utifrån företagens storlek 

har Small Cap fått störst effekt med en minskning med 4 % av medelvärdets relativa 

förändring, medan Mid Cap fick en positiv effekt med 1 %. Detta överensstämmer med 

Fülbiers et al. (2008) undersökning som också hade stora skillnader av nyckeltalets värden 

mellan branscherna på ca -8 till +1 %. Även Singh (2015) utifrån sin undersökning menade att 

ROA får en negativ förändring. 

 

Orsaken till Fülbiers et al. (2008) och Singhs (2015) negativa värden mot vår som hade 

positiva värden, kan förklaras av att vår undersökning innehöll branschen Technology, vilken 

de andra forskarna inte hade i sina undersökningar. Branschen Technology fick en tydlig 

effekt av kapitaliseringen där flera företag utmärkte sig med positiva värden. De övriga 

branscherna fick spridning mellan positiva och negativa värden eller ingen effekt alls. Imhoff 

et al. (1991) klargjorde att företag med stor operationell leasing ger minskat värde i 

nyckeltalet mot de med liten operationell leasing. Undersökningens positiva värden motstrider 

de tidigare forskarnas resultat, vilket skulle kunna bero på både leasingstorleken och 

företagens rörelseresultat före kapitaliseringen. T.ex. gav Consumer Services ett positivt 

resultat vilket Imhoffs et al. (1991) motstrider i undersökningen där stor operationell leasing 

skulle ge minskat värde i nyckeltalet. Företagen inom Consumer Services hade stor 

operationell leasing, men ett företag i branschen hade ett extremvärde med en ökning av 
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avkastningen med 88 % efter kapitaliseringen, deras rörelseresultat tredubblas efter 

kapitaliseringen, vilket leder till en stor förändringseffekt. De övriga företagen hade negativa 

värden av nyckeltalet. I tabell nr 15 s. 35, visas att Technology har lägst operationell leasing, 

genom att skuldvärdet hade lägst effekt. Detta överensstämmer med Imhoffs et al. (1991) 

synpunkt om det positiva och negativa resultatet i nyckeltalet.  

 

 Avkastning på arbetande kapital 

Vår undersökning visade i sin helhet att nyckeltalet, avkastning på arbetande kapital, inte fick 

någon större effekt på kapitaliseringen. Medianen i den relativa förändringen ökade med 2 % 

och medelvärdet var opåverkat. Nyckeltalet har fått en större spridning i relation till branscher 

och företagens storlek. Gällande storleken fick både Small- och Large Cap en negativ 

påverkan, mot Mid Cap som blev opåverkad. Consumer Services blev mest påverkad med en 

medianminskning av 5 %. Fülbier et al. (2008) fick också en negativ förändring i sin 

undersökning av branscherna Mode och Detaljhandeln. Till skillnad mot Consumer Services 

fick Materials en ökning med 2 % i medianen. Materials var den bransch som hade minst 

antal företag jämfört med de andra, de hade flest företag som har en positiv förändring vilket 

medförde en total positiv medianökning. Den positiva förändringen kan också bero på 

storleken av företagens kortfristiga skulder, då dessa dras av vid nyckeltalets ekvation 

beräkning.  

 

I jämförelse med vår och Fülbiers et al. (2008) undersökning fick vi en betydligt lägre 

förändring än Fülbier et al. (2008). Det kan bero på diskonteringsräntan och skattesatsen där 

vi hade en ränta på 3 % och skatt på 22 % medan Fülbier et al. (2008) använde en individuell 

ränta och skattesats för företagen. 
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7 Diskussion 

Undersökningen visade en tydlig förändring i såväl BR som RR, vilket gav en effekt på 

företagens finansiella ställning. Det ökade rörelseresultatet berodde på diskonteringsräntan. 

En hög räntan gav bättre rörelseresultat och resultat. Företagens MLP1 i årsredovisningen för 

undersökningsåret och föregående år, påverkade också rörelseresultatet. Då rörelseresultatet 

var det genomsnittliga värdet av MLP1 minus avskrivningen efter kapitaliseringen kunde det 

medföra olika resultat beroende på företagens leasingavgift vid år ett. Likaså var räntenivån 

och skattesatsen också avgörande faktorer för kapitaliseringens effekt i RR. 

 

BR fick en större effekt än RR, då icke bokförda skulder och tillgångar fördes in i BR enligt 

IFRS 16. Här är skattesatsen en avgörande faktor vid justering av det egna kapitalet och 

skulderna. Kapitaliseringseffekten i BR kan ge ett tydligt underlag för investerarna, genom att 

den tidigare dolda operationella leasingavgiften nu synliggörs. Den kraftigt ökade skulden vid 

övergången kan ge en negativ effekt för företagen, om investerarna väljer att avstå nya 

satsningar på grund av företagens höga skuldsättning, trots att företagens finansiering är 

oförändrad från tiden före kapitaliseringen. Det förekommer tudelade åsikterna om det är en 

fördel eller nackdel att kapitalisera den operationella leasingen. IFRS har ett fokuserat BR-

synsätt där investerare ska få rätt information om företagen, men med Dichevs (2008) synsätt 

kommer kapitaliseringen stärka oron för det BR-orienterade synsätt, då ytterligare skulder och 

tillgångar förs in i BR utan någon faktisk händelse av företagens operativa verksamhet har 

skett. 

 

Kapitaliseringens påverkan varierade mellan de valda nyckeltalen, eftersom skuldposten hade 

en stor ökning, var det inte oväntat att även skuldsättningsgraden och soliditeten blev mest 

påverkad. Nyckeltalseffekten för den relativa förändringen av medianvärdet mellan 

branscherna visade att Consumer Services var mest påverkad i skuldsättningsgrad, soliditet 

och avkastning på arbetande kapital. Orsaken till det var att företagen H&M nästan 

tredubblade sin skuld, Scandic hotel group och Kappahl fördubblade sin skuld. Industrials 

fick mest påverkan i avkastning på eget kapital, vilket kan bero på att branschen hade ett 

företag som utmärkte sig. Företagets resultat hade mer än fördubblats efter kapitaliseringen 

och det egna kapitalet minskade efter justeringen. Det resulterade i en ökning av nyckeltalet 

på 175 % i den relativa förändringen.  

 

Leasingstorleken slog hårt vid en kapitalisering då eget kapital blev lägre och resultatet fick 

en ökning. Detta gjorde att vissa företag påverkades mer än andra som hade en mer jämn 

förändring. Technology blev mest påverkad i avkastning på totalt kapital vilket kan bero på att 

de före kapitaliseringen hade en lägre avkastning än de andra branscherna, vilket ledde till en 

större förändring vid kapitaliseringen. 

 

Marton (2016) tar upp fördelarna med IFRS 16 då den operationella leasingen tydliggörs i BR 

och tillgången bara avser leasingtiden. Vilket ska jämföras med den finansiella leasingen som 

avser den större delen av objektets ekonomiska livslängd. Vår underökning visade att 

kapitaliseringen gav olika effekt och företagens finansiella ställning förändrades. Med en 

kapitalisering blev den finansiella rapporten mer transparent för investerarna/användarna.  
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8 Slutsats 

Företagens finansiella ställning fick en effekt vid övergången från IAS 17 till IFRS 16. 

Kapitaliseringen gav framförallt ökade skulder, tillgångar och resultat i företagens finansiella 

rapport. Nyckeltalen påverkades också, vilket kan leda till vilseledande information för 

användare. Förändringar av rörelseresultat, resultat, tillgångar, skulder och eget kapital 

behöver förklaras för intressenter, där förändringen i sig inte medför någon verklig händelse/ 

transaktion för företagen. Leasingstorlekens effekt vid en kapitalisering, behöver även den 

förklaras, då storleken är en avgörande faktor. Branschernas betydelse visade sig ha en 

skiftande effekt vid övergången. Consumer Services var i stort sett den som var mest 

utmärkande. Det kan bero på deras egenskap av stor lokalleasing. De övriga hade inte lika stor 

utmärkelse. Störst effekt av företagens storlek sker hos Small Cap, vilket kan vara en viktig 

detalj att klargöra för investerarna. Efter att övergången till IFRS 16 är gjord, kan 

informationen anses vara mer tydlig för användarna, då inga “off-balance-sheet” längre 

används, vilket ger ett bättre underlag för investerarna vid beslutsfattande. IFRS 16 ger 

företag med stor leasinganvändning stora skulder och högre skuldsättningsgrad. Förändringen 

kan ge företagen sämre möjlighet till nya och potentiella investerare på grund av att 

företagens finansiella ställning kan misstolkas till sämre betalningsförmåga, trots den 

oförändrade finansieringen. 
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9 Förslag på vidare forskning 

Vårt förslag till framtida forskning är att undersöka kapitaliseringseffekten utifrån den 

operationella leasingstorleken, hur variationen eller spridningen förhåller sig till 

leasingstorleken. Det är även intressant att mäta känsligheten på diskonteringsräntan, samt se 

om den har en avgörande betydelse vid en kapitalisering. Vid tidigare forskningar samt i vår 

undersökning upptäcktes att den operationella leasingsstorleken har en stor betydelse vid en 

kapitalisering. Detta kan undersökas mer angående den ökande volymen av skuldposten i BR. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Undersöknings företag  

Materials Comsumer Services Financials 
Billerudkorsnär 

Holmen 

Lundin Mining 

StoraEnso 

Arctic Papper 

Bergs Timbes 

Axfood 
H&M 

NetEnt 
Billa 

Clasohlson 
Kappahl 

Scandic Hotel Group 
Electra Gruppen 

MQ Holding 
RNB RETAIL AND 

BRANDS 
Swedol 

Venture Retail Group 

Castellum 
Investor 

Lundbergföretagen 
Swedbank 

Avanza Bank Holding 
Bure Equity 

Collector 
HEBA 

Hoist Finance 
Nordnet 
Öresund 

Sagax 
Havsfrun Investment 

Tecknology Industrials 
Axis 

Hexagon 
HMS Networks 

Acando 
DORO 

FormPipe Software 
Knowit 

MSC group 
Proact IT group 

Seamless Distribution 
Stockwik förvaltning 

Alfa Laval 

Atlascopco 
Indutrade 

Loomis 
NIBE Industrier 

SAAB 
Securitas 

SKF 
Trelleborg 

Addtech 
B&B Tools 
Beijer Ref 

Bufab 
Concentric 
Opus group 
Systemair 

Transcom Worldwide 
Beijers Electronic 

BTS Group  
Consilium 

Duroc 
EWork scndinavia 

Intellecta 
Malmbergs elektriska 

Pricer 
Semcon 

Svedbergs 
Uniflex 

Wise group 
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Bilaga 2: Kapitaliseringsmetod 
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Bilaga 3: Beräkningsexempel – Stora Enso  

 

 


