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Sammanfattning 

Bakgrund och problemdiskussion:1 januari 2019 är tanken att IFRS 16 ska användas som 

en ny standard för redovisning av leasingavtal. Det här styrs i dagsläget av IAS 17 som 

möjliggör för företag att formulera sina leasingavtal så att de kan klassas som antingen 

operationella eller finansiella. Ett operationellt leasingavtal behövs ej redovisas i 

balansräkningen vilket gör att företag med mycket leasing medvetet skriver sina leasingavtal 

så att de klassas som operationella, vilket leder till dolda skulder och tillgångar. Dessa 

redovisas sedan enbart i not, i företagens finansiella rapporter. 

 

Syfte: Syftet med studien är att bredda kunskapen om vilken effekt införandet av IFRS 16 

kommer få för svenska företag inkluderade på Large Cap och ställa den i relation med 

effekten i andra länder. 

 

Forskningsfrågor:  

- Hur kommer en kapitalisering av operationella leasingavtal påverka svenska företag? 

- Skiljer sig effekten av en kapitalisering i Sverige med en kapitalisering i andra länder i                     

Europa? 

 

Metod: Undersökningen är kvantitativ och använder en kapitaliseringsmodell utvecklad av 

Imhoff et al (1991) och Fülbier et al (2008) för att beräkna en kapitalisering av operationella 

leasingavtal. Vidare har statistiska metoder använts för att mäta skillnaden i förändring mellan 

Sverige och de två övriga länderna, Tyskland och Storbritannien. 

 

Resultat och slutsats: I Sverige noteras signifikanta förändringar i nyckeltal efter en 

kapitalisering av operationella leasingavtal, vilket även skedde i Tyskland och Storbritannien. 

Storbritannien som var mest leasingtungt upplevde största skillnaden i siffror, följt av 

Tyskland och Sverige. Vid en statistisk jämförelse länderna emellan var Storbritannien det 

enda land som hade en statistiskt signifikant förändring i ett av nyckeltalen, totalt kapital. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en effekt av kapitalisering av operationella 

leasingavtal i Sverige går i linje med resultaten i andra länder då skillnaden mellan länderna 

inte var statistiskt signifikanta. 

 

Nyckelord: Leasing, operationell leasing, Kapitalisering, IFRS 16, IAS 17  



Abstract 

Background: On the first of January 2019 a new standard for lease accounting is expected to 

be implemented. The accounting for lease agreements are today regulated by the standard IAS 

17 which provides firms with the option to not include leased assets in the balance sheet. This 

option has resulted in a significant amount of assets to not be included in the balance sheet. 

Which in turn means that the figures a company releases of current debts and assets could be 

considered misleading.  

 

Purpose: The purpose of this study is to provide insight to what effects the implementation of 

IFRS 16 will have for Swedish companies included in Swedish Large Cap. To further the 

understanding of how large the effect will be it will be compared with the effect in other 

countries. 

 

Research questions:  

- How will a capitalization of operating lease agreements effect Swedish companies? 

- Will the effect in Sweden be the same as the effect in other countries in Europe? 

 

Method: This is a quantitative study which utilizes a capitalization model developed by 

Imhoff et al (1991) and Fülbier et al (2008) to approximate the effects of operating lease 

agreements being introduced to the balance sheet. Furthermore, statistical tests have been 

used to measure whether there is a difference in the effect of IFRS 16. The countries used for 

this comparison is Germany and the United Kingdom.  

 

Results and Conclusions: The results of this study indicate that there is a significant change 

in key accounting figures after a capitalization of operating lease agreements is done. The 

biggest absolute change in the balance sheet is observed in United Kingdom, followed by 

Germany and Sweden. When the statistical comparison is conducted no significant 

differences can be observed between Germany and Sweden. There was a significant 

difference for one accounting figure when United Kingdom and Sweden is compared. These 

results indicate that although the absolute change between countries differs, there is no 

significant difference for the majority of accounting figures between countries.  

 

Keywords: Leasing, Operating lease agreements, Capitalization, IFRS 16, IAS 17 
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1. Inledning 

I denna studie har vi valt att undersöka vilken effekt införandet av IFRS 16 kommer att få på 

svenska företag med hjälp av en internationell jämförelse. Med en bakgrundsbeskrivning och 

problemdiskussion kommer ni som läsare bli introducerade i ämnet. Det här kommer sedan 

leda till syftet med undersökningen och vidare till de forskningsfrågor som vi vill svara på. 

1.1  Bakgrund 

Idag finns det ett flertal olika tillvägagångssätt för ett företag att finansiera sin verksamhet. 

Banklån, factoring, avbetalning och leasing är exempel på några av de vanligaste formerna av 

finansiering. Just leasing fungerar som ett samlingsnamn för en mängd olika hyresavtal där 

leasegivaren hyr ut ett objekt under en bestämd tid, leasegivaren behåller således rättigheten 

för objektet. Det här innebär att leasegivaren fortfarande är den juridiska ägaren av objektet 

men leasetagaren har rätt att nyttja objektet i sin verksamhet under den avtalade tiden 

(Sundgren et al., 2013) 

 

Hur leasing ska redovisas har diskuterats av normgivare i olika forum sedan 1949. 

Diskussionen har kretsat kring om en leasingtagare ska redovisa ett leasingavtal i 

balansräkningen eller inte. 1976 gav FASB (Financial Accounting Standards Board) ut 

standarden FAS 13: Accounting for leases vilket reglerade hur och när ett företag bör 

kategorisera ett leasingavtal som finansiellt eller operationellt (FASB). Det var utifrån denna 

standard IASC baserade sin standard IAS 17 Accounting for leases 1982 (IASplus). Denna 

standard reviderades sedan 1996 för att förtydliga kriterierna kring kategoriseringen av 

leasingavtal i antingen finansiella eller operationella avtal. I ett operationellt leasingavtal 

behöver endast leasingavgifterna redovisas som en kostnad i resultaträkningen, till skillnad 

från ett finansiellt leasingavtal som utöver kostnaderna i resultaträkningen också ska 

redovisas som en tillgång och skuld i företagets balansräkning (IFRS 16).  

 

Ett finansiellt leasingavtal definieras som ett avtal där leasingtagaren har samma ekonomiska 

för och nackdelar som om leasingtagaren hade köpt tillgången (IAS 17). Om ett finansiellt 

leasingavtal ska anses föreligga ska avtalet även uppfylla något av följande indikationer: 
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 Vid leasingavtalets slut övergår äganderätten till leasingtagaren. 

 Om leasingtagaren har rätt att köpa tillgången vid avtalets slut och priset är så pass 

förmånligt att leasingtagaren sannolikt kommer att köpa tillgången.  

 Avtalet fortlöper under majoriteten av tillgångens ekonomiska livslängd.  

 När leasingavgifterna beräknas till ett nuvärde är de diskonterade betalningarna lika 

stort som tillgångens verkliga värde.  

 Leasingavtalet avser en tillgång som endast leasingtagaren kommer att kunna använda 

IAS 17 har i tidigare forskning fått mycket kritik då det anses kan ha möjliggjort till en stor 

mängd så kallad ”off balance sheet financing” (Kusano et al, 2016). Det innebär att företag 

väljer att inte redovisa leasingavtal och liknande i sin balansräkning utan istället redovisar det 

som en kostnad i resultaträkningen. Företag har alltså i den befintliga standarden kunnat 

påverka om ett leasingavtal ska redovisas som finansiellt eller operationellt, effekten av det 

har varit att identiska avtal kan klassificeras annorlunda. I en studie av Cornaggia et. Al 

(Cornaggia et al., 2012) noteras att mellan perioden 1987-2007 har antalet operationella 

leasingavtal ökat med 745%. Denna ökning har enligt författarna skett på grund av de 

redovisningsmässiga fördelarna operationell leasing för med sig.  I siffor sammanställda i en 

rapport från IFRS uppskattas företag i Europa ha ca 20% av sina tillgångar i operationella 

leasingavtal (IFRS 2016). 

 

Från och med januari 2019 förväntas en ny standard för leasing vara verksam, den benämns 

IFRS 16. Den ska då fungera som en ersättare för IAS 17 och kommer med en del 

förändringar jämfört med det nuvarande regelverket (IFRS 2016). IFRS 16 kommer innebära 

att de flesta operationella leasingavtal som finns idag ska fungera som ett finansiellt 

leasingavtal istället, dvs att leasingavtalen aktiveras som en tillgång och skuld i 

balansräkningen. Processen av aktivering av ett operationellt leasingavtal benämns i forskning 

som kapitalisering. Just kapitalisering av operationella leasingavtal är ett område som har 

studerats tidigare av bla Fülbier et al (2008) och Goodacre (Goodacre, 2003), de har gjort 

studier inom respektive land, Tyskland och Storbritannien. Båda dessa studier får fram 

liknande resultat där man ser en signifikant skillnad i de undersökta företagens nyckeltal 

bland annat lönsamhetsmått, efter en kapitalisering av operationella leasingavtal. 
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1.2  Problemdiskussion 

Problematiken som har genererat en förändring av leasingstandard härstammar främst i att 

operationell leasing kan redovisas "off balance". Det har under 1900-talet funnits diskussioner 

kring huruvida den finansiella redovisningen skall fokusera mer på balans- eller 

resultaträkning. Enligt Dichev (Dichev, 2008) så bör man lägga ett större fokus på 

resultaträkningen vid finansiell rapportering, här framhäver han den operativa verksamheten 

som utgår från resultaträkningen. FASB valde efter undersökningar på 70-talet att lägga ett 

större fokus på balansräkningens betydelse, vilket även IASB har eftersträvat i sina standards 

(IASB, 2007). IAS 17 utformades för att ge klara riktlinjer till företag om hur leasing ska 

redovisas i de finansiella rapporterna. Dock har merparten av alla företag som innehar 

leasingtillgångar aktivt valt att skriva sina leasingavtal så att de kan klassas som operationella 

för att slippa redovisa det som en skuld i balansräkningen. Därmed så innehar företaget 

tillgångar och skulder som i finansiella rapporter enbart rapporteras i noter vilket kan ge 

missvisande siffror av företagets ekonomiska ställning (IAS 17). Det här innebär alltså att 

utformningen av IAS 17 går emot det balansorienterade synsättet inom redovisning. Det har 

även genomförts undersökningar av bland annat Cornaggia et al (2008) som tydliggör att en 

av de bidragande faktorerna till att företag klassar sina leasingavtal som operationella var på 

grund av att företag ville begränsa mängden tydlig skuld i balansräkningen. 

 

Tanken med införandet av IFRS 16 är ett det ska ge en mer rättvis bild för intressenter att 

förhålla sig till angående ett företags finansiella ställning. Tidigare forskning av bland andra 

Goodacre och Beattie (Beattie et al., 1998), Goodacre (Goodacre, 2003), Imhoff et al (1991) 

och Kostolansky och Stanko (Kostolansky and Stanko, 2011) har klargjort att kapitalisering 

av operationella leasingavtal leder till ökade skulder i företagens balansräkning samt att 

beräkningar med hjälp av nyckeltal visar på att lönsamheten försämras. Här har de valt att 

undersöka effekten av kapitaliserade operationella leasingavtal i USA och Storbritannien. De 

menar då på att företagen har incitament för att klassificera sina leasingavtal som 

operationella. En kapitalisering av dessa avtal leder till en ökning av företagens redovisade 

skulder och kommer därmed synliggöra företagets faktiska finansiella ställning för 

intressenter så som investerare, kreditgivare och analytiker på ett tydligare sätt. 

 

Idag förs det en diskussion i Sverige om effekterna av IFRS 16 där även mindre 

undersökningar har gjorts (Balans, 2016). Dock finns det i nuläget ingen jämförelse som 

ställer effekten av en kapitalisering av operationella leasingavtal i Sverige, i relation till 
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effekten i andra länder. En internationell jämförelse mellan länder kommer att öka förståelsen 

för vilken effekt IFRS 16 kommer få för svenska företag. 

 

1.3  Syfte 

Syftet med studien är att bredda kunskapen om vilken effekt införandet av IFRS 16 kommer 

få för svenska företag inkluderade på Large Cap och ställa den i relation med effekten i andra 

länder. 

 

1.4  Forskningsfrågor 

 Hur kommer en kapitalisering av operationella leasingavtal påverka svenska företag? 

 Skiljer sig effekten av en kapitalisering i Sverige med en kapitalisering i andra länder i 

Europa? 

 

1.5  Avgränsning 

Vi avgränsar oss till bolag noterade på Nasdaq Large Cap, London Stock Exchange och 

Deutsche Börse. Samtliga företag i urvalet kommer att behöva använda sig av operationell 

leasing samt tillämpa IFRS. Vid insamling av empiri avgränsar vi oss mot företagens 

årsredovisningar från år 2015 & 2014. 
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2. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel diskuteras de teorier och den tidigare forskning som vi har valt att utgå ifrån i 

vårt arbete med denna studie. 

2.1  IAS 17 

I dagens redovisningsstandard regleras leasingavtal av IAS 17 (IAS 17).  I denna standard 

regleras vad som ingår i ett leasingavtal samt om dessa ska klassificeras som ett operationellt 

leasingavtal eller ett finansiellt leasingavtal. Det väsentliga i redovisningen av dessa avtal är 

vid klassificeringarna av huruvida leasingavtalet kan kategoriseras som ett operationellt eller 

ett finansiellt avtal. Då leasingtagaren vid ett finansiellt leasingavtal har samma ekonomiska 

för- och nackdelar som om denne hade köpt tillgången ska tillgången redovisas i företagets 

balansräkning. Värdet på skulden och tillgången för företaget är summan av diskonterade 

kommande utbetalningar. Denna skuld och tillgång ska sedan skrivas av beroende på om det 

är en materiell tillgång, enligt IAS 16 (IAS 16) eller om det är en immateriell tillgång, IAS 38 

(IAS 38). Avskrivningsperioden i det här fallet blir den kortare av leasingperioden och 

nyttjandeperioden. Avtal som inte klassificeras som finansiella leasingavtal ska istället 

klassificeras som operationella leasingavtal. Detta innebär att under leasingperioden så kan 

inte majoriteten av tillgångens väsentliga ekonomiska för- och nackdelar anses vara 

hänförliga till leasingtagaren.  I ett operationellt leasingavtal belastas företaget med de 

resultatmässiga effekterna av avtalet (leasingavgift).  

 

IAS 17 är kritiserad då standarden ger företagen en möjlighet att ha en stor del av sina 

leasingavtal ej redovisade i balansräkningen (Cornaggia et al., 2012). Uppskattningsvis finns 

det i dagsläget operationella leasingavtal till ett värde på ca 20% av företags totala tillgångar 

som skulle kunna redovisas som finansiella leasingavtal istället (IFRS 16). Kritiker menar att 

denna stora mängd operationella leasingavtal bidrar till en missvisande bild då företagen inte 

öppet redovisar hur stora skulderna är vid balansdagen. Istället redovisas operationella 

leasingavtal i företagets noter indelat i tre olika kategorier beroende på avtalets längd (IAS 

17): 

 

 Betalningar som kommer att ske inom 1 år 

 Betalningar som kommer att ske inom 2–5 år 

 Betalningar som kommer att ske efter 5 år 
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2.2  IFRS 16 

I januari 2016 kom IASB ut med en ny redovisningsstandard angående leasing som ska 

ersätta IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27 (IFRS 16). Den benämns IFRS 16 och ska 

tillämpas från och med 1 januari 2019. Företag som idag följer IFRS kan välja att 

implementera denna standard redan innan det utsatta datumet, men det förutsätter att 

företagen också implementerar IFRS 15 som behandlar intäktsredovisning (IFRS 16). Den 

stora skillnaden i IFRS 16 jämfört med IAS 17 är att alla de avtal som faller under 

definitionen av ett leasingavtal ska klassas likt ett finansiellt leasingavtal. Det här innebär att 

företagen redovisar leasingavtalet som en “right-of-use” tillgång och en skuld som aktiveras i 

företagens balansräkning. Det här skiljer sig från hur man redovisar operationella leasingavtal 

idag där man enbart redovisar leasing som en linjär kostnad i resultaträkningen. IFRS 16 

kommer även medföra skillnader i resultaträkning där den linjära leasingkostnaden kommer 

att försvinna och ersättas med avskrivningar och räntekostnader (IFRS 16). Genom denna 

förändring i resultaträkningen så kommer en kapitalisering av operationella leasingavtal leda 

till ett förbättrat rörelseresultat (KPMG). 

 

Definitionen av ett leasingavtal enligt IFRS 16 är om avtalet överför rätten att kontrollera 

utnyttjandet av en identifierad tillgång under en tidsperiod i utbyte mot ersättning. Här finns 

det också två grundläggande kriterier som båda måste vara uppfyllda för att det ska kunna 

klassas som ett leasingavtal (KPMG): 

  

 Uppfyllandet av kontraktet beror på användning av en identifierad tillgång 

 Kontraktet överför rättigheten att kontrollera användning av den underliggande 

tillgången under en tidsperiod i utbyte mot vederlag 

  

Det finns också undantag för vad som ska klassas som leasingavtal enligt IFRS 16. Ett företag 

behöver inte redovisa korta leasingkontrakt (kontrakt som uppgår till max 12 månader) i 

balansräkningen. Detsamma gäller även leasingkontrakt som avser “tillgångar av mindre 

värde”. Här har IASB inte satt någon beloppsgräns kring vad som menas med “mindre värde”. 

I dessa två undantagsfall kan leasingtagaren välja att använda samma principer som gäller för 

operationella leasingavtal idag, leasingperioden bestäms då vid ingåendet av avtalet (IFRS 

16). 
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2.3  Balans- och Resultaträkningsorienterat synsätt 

Under 1900-talet har det diskuterats flitigt kring vad fokus ska ligga i företagens redovisning, 

om det är balans- eller resultaträkningen som kan ge den bästa fingervisningen om ett företags 

ekonomiska ställning (IASB, 2007). Under majoriteten av 1900-talet, fram till och med 70-

talet så var det framförallt det resultatorienterade synsättet som var det mest framträdande, där 

fokus låg på intäkter och kostnader (FASB, 1976). Här utgick man ifrån att utgifter ska 

motsvara intäkter, samt fokusera på att redovisa transaktioner som sker i företaget vilket leder 

till ett mindre fokus på att uppvisa företagets ekonomiska värde som baseras på 

nettotillgångar. Dichev (2008) diskuterar det här problemet och hävdar att resultaträkningen 

är det mest logiska att fokusera på vid finansiell rapportering, han framhäver här den 

operativa verksamheten som utgår från resultaträkningen. 

 

 På 70-talet startade FASB en diskussion som kom att handla om vart man skulle lägga fokus 

när man utformade kommande standards, ett viktigt beslut att ta då det skulle komma påverka 

hur vi ser på redovisning idag. FASB kom snabbt fram till 2 slutsatser angående den 

finansiella rapporteringen. Den första var att det fanns två inriktningar att välja på, en 

balansorienterad och en resultatorienterad. Den andra var, för att skapa klarhet och 

kontinuitet, så måste man välja ett av dessa alternativ och inte försöka att kompromissa 

mellan dem (FASB, 1976). FASB kom till slut fram till att ett balansorienterat synsätt var att 

föredra inom redovisning då man ansåg att det resultatorienterade synsättet kunde leda till 

mer subjektiva bedömningar (Dichev 2008). FASB:s resonemang kan summeras utifrån 

följande: 

 

” Earnings is a change in value concept, and it is impossible to define a change in value 

concept before one defines value” (Dichev 2008 s. 456).   

 

Man menade då på att ett fastställande av tillgångar och skulder logiskt sett föregår ett 

fastställande av resultat, att resultaträkningsinriktning är väldigt vag då den förlitar sig på 

koncept som matchning och liknande (Dichev, 2008). Utifrån det här så började FASB och 

sedermera också IASC (idag IASB) att utforma standards och regelverk som har sin 

utgångspunkt i det balansorienterade synsättet. Här har det blivit ett större fokus på tillgång- 

och skuldsidan istället. Även fast det har skett en övergång från resultat till balans så finns det 

fortfarande vissa standards som följer det resultatorienterade synsättet och det här kan leda till 

vissa problem i normgivningen som den ser ut nu. Artsberg (2005) menar på att 
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redovisningsförändringar inte sker över en natt utan det är en process som tar tid där både 

sociala, politiska, tekniska och ekonomiska faktorer har betydelse. 

 

Ett exempel på en standard som har sitt ursprung i det resultatorienterade synsättet är IAS 17. 

Här ges företagen möjligheten att redovisa ett leasingavtal som enbart en kostnad i 

resultaträkningen. Det anses alltså inte att man äger föremålet i fråga och redovisar det därför 

inte som en tillgång och skuld i balansräkningen. ”Off balance sheet financing” bidrar till att 

intressenter inte kan veta hur stora skulderna i företaget faktiskt är. I och med att leasingavtal 

som rimligtvis ska klassas som finansiella leasingavtal har ett antal krav som måste uppfyllas, 

så är det idag väldigt enkelt för företag att utforma sina avtal efter vilja och undvika denna 

post som en skuld och istället bara redovisa kostnaden i resultaträkningen (Cornaggia et al, 

2012). Tanken är att IFRS 16 ska hindra företag från att göra just detta och är ytterligare ett 

steg i riktningen mot en mer balansorienterad redovisning.  

 

 

2.4  Teoretiska antaganden avseende aktiveringen av operationella leasingavtal.  

1991 utvecklade Imhoff et al en modell för att beräkna de ekonomiska effekterna för ett 

företag om operationella leasingavtal skulle behöva redovisas i företagets balansräkning. 

Modellen utvecklades för att belysa risken med företag som använde sig av stora mängder 

operationell leasing. Den användes även för att korrigera den missvisande bilden operationella 

leasingavtal kunde ge av ett företags finansiella ställning (Imhoff et al., 1991). Modellen 

använder kommande leasingutbetalningar som återges i not form i företagens 

årsredovisningar för att simulera effekten av en kapitalisering operationella leasingavtal. För 

att möjliggöra den här typen av beräkning behövs ett antal antaganden göras: 

 En fast diskonteringsränta används för samtliga företag i urvalet.  

 Alla utbetalningar sker i slutet av året. 

 50% av leasingavtalets längd antas ha passerat.  

 För utbetalningar efter period 5 antas utbetalningarna har samma storlek under 

leasingavtalets återstående livslängd.  
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Modellen vidareutvecklats av Fülbier et al (2008) som anpassade modellen för att fungera 

bättre vid beräkningar för företag som tillämpar IAS 17. Deras modell beräknas på ett annat 

sätt men har liknande grundantaganden. Skillnaderna Fülbier et al (2008) gör till antaganden 

är:  

 Modellen antar att företagens utbetalningar minskar i absolut storlek varje period  

 Modellen använder inte en fast diskonteringsränta för alla företag i urvalet utan 

härleder den individuellt från företagens uppgifter. 

 Innan Leasingavtalen diskonteras delas de in i olika kategorier, längre än ett år, samt 

två till fyra, och till slut längre än fem år 

 

2.5  Tidigare forskning 

I studien “Managing the balance sheet with operating leases” undersöker Cornaggia, et al 

(2012) om företag väljer att använda sig av operationella leasingavtal för att påverka 

balansräkningen. Detta genomförs med hjälp av en modell som testar om beslutet att använda 

sig av leasing utgick från behov så som kapitalbrist eller för att påverka redovisningen. 

Studien finner att företagens anledningar att leasa tillgångar har förändrats och mängden 

leasing i antal kronor växer med tiden. En av de tydligaste bidragande faktorerna till 

operationell leasing enligt författarna till studien var att företag ville begränsa mängden tydlig 

skuld i balansräkningen (Cornaggia et al., 2012).  

 

Kapitalisering av operationella leasingavtal har undersökts i olika internationella studier. 

Studierna är gjorda i bland annat Storbritannien (Goodacre et al, 2003), Australien (Wong and 

Joshi, 2015) och Japan (Kusano et al., 2016). I Goodacre et als studie genomförs en studie 

angående effekterna av en kapitalisering av operationella leasingavtal i Storbritannien med ett 

huvudfokus på detaljbranschen. Studien genomfördes på 102 företag inom detaljbranschen. 

Den relativa förändringen i företagens nyckeltal jämfördes sedan med effekten av en 

kapitalisering av operationella leasingavtal för företag inom andra branscher. Studien fann att 

företag inom detaljbranschen utnyttjar ser en signifikant skild förändring i nyckeltalen efter en 

kapitalisering i jämfört med resterande branscher.  

 

Kusano et als (2016) studie fokuserar på att undersöka huruvida det finns en väsentlig mängd 

operationell leasing även i japanska företag. I studien finner de att 86% av urvalet på 954 

företag har vid ett val mellan operationell och finansiell leasing valt operationell leasing.  
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Efter detta genomförs en kapitalisering av dessa operationella leasingavtal för att undersöka 

om det blir en signifikant förändring i företagens nyckeltal.  

 

Wong och Joshi (2015) gjorde en studie i Australien där man likt tidigare studier ville se hur 

en ny standard skulle påverka de finansiella rapporterna samt olika nyckeltal för ledande 

australienska företag. Resultatet visade att siffrorna i de finansiella rapporterna skulle 

påverkas signifikant när alla leasingtillgångar- och skulder kapitaliserades. Både balans- och 

resultaträkningen fick signifikanta förändringar i denna studie som anses vara den första som i 

Australien som gjorde den här typen av beräkningar. 

 

Ovanstående studier har använt sig av Imhoff et al. s (1991) kapitaliseringsmodell och använt 

en fast diskonteringsränta på 10%. Samtliga studier fann en statistiskt signifikant skillnad i 

företagens nyckeltal efter att det hade skett kapitalisering av operationella leasingavtal. Dock 

poängterar Goodacre et al (1998) att kapitalisering av operationella leasingavtal inte påverkar 

företagens faktiska ekonomiska ställning i sig utan synliggör de tidigare skulder som inte har 

redovisats i balansräkningen. Däremot kan denna förändring i skuldsättning påverka externa 

parters bedömning kring företagets ekonomiska ställning då dessa intressenter inte tidigare 

hade de operationella leasingavtalen i åtanke (Foust et al., 2015). 

 

2.6  Operationalisering av teori och tidigare forskning 

Den ovanstående teoretiska diskussionen bidrar till utformandet av denna undersökning på 

följande sätt. IAS 17 samt IFRS 16 bidrar med en förståelse för den nuvarande praxis gällande 

redovisning av operationella leasingavtal samt den kommande standard som beräknas införas 

2019. Utöver detta fungerar IAS 17 som ett underlag för vilken information vi kommer att ha 

tillgänglig när vi beräknar effekten av en kapitalisering av leasingavtal som idag redovisas 

som operationella. Vi antar i vår undersökning att IFRS 16 kommer att implementeras och 

ersätta IAS 17. Därmed kommer de nya direktiv som gäller i den nya standarden att 

implementeras och fungera som underlag i vår forskning där vi kapitaliserar operationella 

leasingavtal. För att genomföra denna kapitalisering har vi även gjort ett antal teoretiska 

antaganden utifrån en modell först utvecklad av Imhoff et al (1991) och sedan 

vidareutvecklad av Fülbier et al (2008). Dessa antaganden möjliggör en uträkning som 

simulerar resultat av en aktivering av operationella leasingavtal. I tidigare forskning finner vi 

stöd för dessa antaganden då de har även gjorts av bland annat Goodacre et al (1998), M 

kusano et al (2016) samt Karen och Wong (2015). Den tidigare forskningen ger oss även en 
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bild av att en kapitalisering av operationella leasingavtal kommer att resultera i betydande 

skillnader, i första hand för företagens balansräkning men även för resultaträkningen.  

3. Metod 

I metodavsnittet delges studiens metodval. Här förs en diskussion kring de olika metodval som 

har gjorts och hur vi har gått tillväga för att genomföra studien. 

3.1  Strategi 

Denna undersökning har valts att genomföras med en kvantitativ forskningsstrategi där vi 

utgår från tidigare teori, dvs en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2013). Anledningen till att vi 

har valt en kvantitativ forskningsstrategi utgår från vårt syfte och våra forskningsfrågor, där vi 

vill svara på om kapitalisering av operationella leasingavtal kommer leda till någon 

förändring hos svenska företag. För att kunna svara på det här så behöver vi inhämta data från 

företagens årsredovisningar, vilket gör en kvantitativ undersökning mer lämplig än en 

kvalitativ. Denscombe (2009) menar även på att en kvantitativ forskning mer tenderar att 

förknippas med analysering samtidigt som kvalitativ forskning tenderar att förknippas med 

beskrivning. 

 

Studien använder sig av en tvärsnittsdesign. I vanliga fall associeras en tvärsnittsdesign 

framförallt med en surveyundersökning men den är även applicerbar i fall där man använder 

sig av andra metoder som exempelvis innehållsanalys, strukturerade observationer samt 

analys av offentlig statistik. I en tvärsnittsdesign samlar man in data från fler än ett fall vid en 

viss tidpunkt för att kunna analysera två eller fler variabler i syfte att hitta olika 

sambandsmönster vilket kan appliceras till denna undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.2  Urval 

3.2.1 Val av länder 

Undersökningen har sin utgångspunkt i Sverige i enlighet med uppsatsens syfte. 

Storbritannien och Tyskland väljs som länder att jämföra med på grund av den starka 

tillväxten av leasingavtal i dessa länder under de senaste åren (White Clark Group). Samtliga 

länder tillämpar IFRS och kommer att tillämpa IFRS 16 när regelverket ska börja tillämpas 

från och med 1 januari, år 2019. Det här utgör en intressant jämförelsebasis då vi får en 

utgångspunkt som vi kan använda för att jämföra hur påtaglig effekten av kapitalisering av 

operationella leasingavtal i Sverige är, när den jämförs med länder där leasingstorleken har 
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vuxit dramatiskt de senaste åren (Leaseeurope). Dessa två länder är relativt sett också de två 

största leasingtagande länderna inom EU. 

 

 

3.2.2 Val av företag 

De företag som används i denna undersökning måste tillämpa IFRS, mer specifikt IAS 17. 

Företag utan operationell leasing kommer inte att inkluderas i denna studie eftersom syftet 

med studien är att undersöka effekten av en kapitalisering av operationella leasingavtal.  För 

de svenska företagen kommer vi att utgå ifrån företag indelade på Large Cap. De tyska 

bolagen i studien är samtliga noterade på Prime Standard. Företag som är noterade där har 

årsredovisningar på engelska samt högst krav på transparens gentemot intressenter (Deutsche 

Börse Cash Market). De brittiska bolagen återfinns på London Stock Exchanges Main 

Market. Då dessa likt Prime Standard har ett högt krav på transparens samt tillämpning av 

gällande regler (London Stock Exchange). Alla företag på dessa listor eller index uppfyller 

kraven som krävs för att behöva tillämpa IFRS. 

I tidigare forskning där man har undersökt effekterna av kapitalisering i Tyskland och 

Storbritannien har urvalet bestått av de största företagen på börsen i respektive land. Studien i 

Storbritannien har undersökt de största företagen på London Stock Exchange (Beattie et al., 

1998) samma urval gjordes i en studie gjord på tyska företag (Fülbier et al., 2008). Då samma 

listindelning inte finns på varken Deutsche Börse eller London Stock Exchange har vi valt att 

använda index med liknande krav samt antal företag som Large Cap. För de tyska bolagen 

kommer vi att använda indexen DAX 30 samt OMXDAX. DAX 30 inkluderar de 30 största 

företagen på Deutsche Börse och OMXDAX inkluderar den 50 största företagen efter 

omsättning men som inte inkluderas i DAX30. För de brittiska företagen kommer vi använda 

FTSE 100. Samtliga index inkluderar de bolag som omsätter mest på respektive börs.  

Tabell 1 Sammanställning av urval och bortfall 

 Urval Bortfall Antal använda företag 

Sverige 79 16 63 

Tyskland 80 16 64 

Storbritannien 100 9 91 

Totalt 259 41 218 
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3.2.3 Bortfall 

Bortfallen i studien orsakades till största del av att företagen inte hade någon operationell 

leasing att redovisa, det fanns även två företag i Sverige som inte följde IAS 17s regler för 

redovisning av kommande leasingavgifter. Utöver dessa bortfall så handlade de resterande om 

att företagen inte hade specificerat sina skulder i balansräkningen vilket gjorde att vi med 

säkerhet, inte kunde plocka ut rätt uppgifter för att beräkna de nyckeltal vi ville använda. 

I studien fick vi följande bortfall, som även nämns i tabell 1 ovan. 

 Sverige har ett totalt bortfall på 16 företag. Det ger oss ett bortfall på totalt 20,3% 

 I Tyskland bestod samtliga bortfall av att företagen ej hade operationella leasingavtal. 

Det här gav oss ett bortfall på totalt 16 företag vilket motsvarar 20% 

 I Storbritannien bestod majoriteten av bortfallen av företag som inte hade tillräckligt 

specificerade uppgifter om deras skulder, vilket gjorde att vi inte kunde göra korrekta 

uträkningar. Bortfallet bestod av 9 företag vilket är 9% av urvalet. 

Av vårt urval på 259 företag hade vi ett bortfall på totalt 41 företag i alla tre länder. Dessa 41 

företag utgjorde 15,83% av vårt urval, det vill säga vårt totala bortfall i studien. 

 

3.3  Kapitaliseringsmodell 

För en operationalisering av denna uppsats krävs en modell för att simulera effekterna av 

IFRS 16. Den modell som huvudsakligen har använts i tidigare forskning är en modell 

utvecklad av Imhoff et al. (1991). Modellen utgår ifrån amerikansk redovisningsstandard och 

diskonterar framtida leasingavgifter till ett nuvärde. Dessa diskonterade leasingavgifter 

genererar en skuld och en tillgång som ska justeras i balansräkningen med den nya 

skulden/tillgången. Ett problem med att använda denna modell på europeiska företag är att 

den är anpassad för den då aktuella amerikanska leasingstandarden FAS 13. 

 

Fülbier et al (2008) modifierade samt vidareutvecklade kapitaliseringsmodellen och gjorde 

den mer anpassad för europeiska företag som tillämpar IAS 17. Den nya modellen har andra 

antaganden angående diskonteringsränta samt skattesats. Dessa antaganden gör det möjligt att 

använda företagsspecifika diskonteringsräntor samt skattesatser i dem fall de återges i 

företagens årsredovisning. Detta ger en mer rättvisande bild menar Fülbier et al. (2008), 

jämfört med tidigare forskning eftersom modellen då tar företagsspecifika faktorer i beaktning 

istället för att generalisera över hela urvalet.  
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Vi kommer att använda oss av modellen utvecklad av Fülbier et al. (2008) Eftersom vi anser 

att den är mer lämplig för företag som implementerar IFRS samt att den enligt oss, ger en mer 

rättvisande bild av företags olika möjligheter att införskaffa kapital genom den 

företagsspecifika diskonteringsräntan. Det finns 4 viktiga steg innan kommande 

leasingavgifter kan diskonteras till ett nuvärde och dessa är: 

 

1. Härledning av diskonteringsräntan 

2. Fastställande av Skattesats 

3. Beräkning av minimileasingavgift per år 

4. Uppdelningen av leasingavgifter efter leasingavtalens livslängd 

 

3.3.1 Härledning av diskonteringsräntan 

Diskonteringsräntan för kommande leasingavgifter bestäms utifrån företagens erhållna ränta 

för leasingavtal. Om detta inte återfinns i årsredovisningen går den att approximera med hjälp 

av ränta på pension eller liknande poster.  Om inte heller information återges så kommer 

företaget tillskrivas en diskonteringsränta baserat på medianen av resterande 

diskonteringsräntor för urvalet (Fülbier et al 2008). Vid en sådan beräkning kommer vi att 

använda oss av landspecifika medianer. 

 

3.3.2 Val av Skattesats i modellen 

I denna undersökning har vi använt oss av en landspecifik bolagsskatt likt tidigare studier 

genomförda av Wong och Joshi (2015), samt Singh (2012). Detta resulterar i en bolagsskatt 

på 22% för Sverige, 15% i Tyskland och 20% i Storbritannien. 

 

3.3.3 Beräkning av minimileasingavgift per år 

Enligt IAS 17.56 behöver alla företag redovisa minimileasingavgifter för det kommande året, 

för två till fem år framåt samt minimileasingavgifter efter fem år och framåt. Dessa avgifter 

behöver brytas ut per årsbasis för att möjliggöra en diskontering av avgifterna. Först antas att 

leasingavgifterna kommer minska för de kommande åren. Med hjälp av detta antagande är det 

då möjligt att använda en degressionsfaktor som utifrån minimileasingavgiften för kommande 

år, beräkna hur stora utbetalningarna kommer att vara för år 2, 3, 4 och 5 (se figur 1). För att 

beräkna ”dg” används formeln i figur 2. Där MLP = minimileasingavgiften, t = perioden och 
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”dg” = degressionsfaktorn. Detta innebär då att summan av minimileasingavgiften 

multiplicerat med degressionsfaktorn, upphöjt i aktuell period, är densamma som 

minimileasingavgiften som redovisas i not form.  

 

𝑀𝐿𝑃𝑡+1 = 𝑀𝐿𝑃𝑡𝑥 𝑑𝑔 

  Figur 1 Formel för minimileasing avgift för kommande period 

 

𝑀𝐿𝑃2−5 = ∑ 𝑀𝐿𝑃1 ∗ 𝑑𝑔𝑡

4

𝑡=1

 

  Figur 2 Formel för fastställande av degressions faktor 

 

3.3.4 Uppdelning av leasingavgifter efter livslängd  

Innan en diskontering till nuvärde av de nu separerade leasingavgifterna ska en sista justering 

göras. Avgifterna ska särskiljas till de leasingavtal som kvarstår nästkommande period. Detta 

görs genom formeln i figur 3. Ett krav för detta är att vi står kvar vid antagandet att 

leasingavgifterna minskar varje år. För leasingavtalen med en livslängd på mer än 5 år antas 

avgiften vara lika stor som minimileasingavgiften för år 5, separationen för dessa två 

kategorier görs med hjälp av formeln:  

(𝑀𝐿𝑃𝑡−𝑀𝐿𝑃𝑡+1) 

𝑀𝐿𝑃5+/𝑀𝐿𝑃5 
Figur 3 Uppdelning av leasingavtal 

 

3.3.5 Fastställande av nuvärdet 

Efter att leasingavgifterna har delats upp år för år är det dags att slutligen diskontera de 

kommande avgifterna till nuvärden för att beräkna belastningen för balans- och 

resultaträkning. I modellen görs antagandet att hälften av leasingavtalets livslängd antas ha 

förlöpt samt att alla betalningar görs i slutet av varje år. Leasingavgifterna diskonteras till ett 

nuvärde för att generera den ej redovisade skulden till följd av företagets nyttjande av 

operationella leasingavtal. Detta görs i följande tre steg: 

 

1. Sammanställande av framtida minimileasingavgift i varje år (återfinns som not i 

årsredovisningen). 

2.Beräkna nusummefaktor (diskonteringsräntan är som tidigare nämnt företagsspecifik). 



16 

 

3. Minimileasingavgiften multipliceras med nusummefaktor för att få nuvärdet för framtida 

avgifter.  

 

 

För att beräkna tillgången gör Fülbier et al. (2008) samma antaganden som Imhoff et al. gör 

(1991). Det här innebär att linjär avskrivning används för alla tillgångar, den leasade 

tillgången har samma värde som skulden vid leasingavtalets början som vid leasingavtalets 

slut, då båda dessa värden är 0. Värdet på tillgången är densamma som nuvärdet av 

minimileasingavgiften vid leasingavtalets inledande. Vilket ger oss följande formel: 

 

 

 

(
𝑅𝐿

𝑡𝑙
) ∗   

𝑃𝑉𝑡𝑙

𝑃𝑉𝑅𝐿
= 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

Figur 4 Beräkning av tillgångens nuvärde 

 

Här står ”RL” för avtalets kvarvarande livslängd, ”Tl” står för avtalets totala livslängd och 

”PV” står för nuvärdet av annuiteten (Fülbier et al, 2008). För att hantera differensen mellan 

skulden och tillgången under leasingperioden justeras eget kapital alltid ner för att säkerställa 

att effekten på balansräkningen blir lika stor vid en kapitalisering.  

 

Resultaträkningen reduceras med kostnader som är hänförbara till leasingavtal med en livstid 

på mer än 12 månader. För att beräkna hur stor andel som var längre än 12 månader under 

nuvarande år så används genomsnittet mellan MLP för nuvarande år (2015) och föregående år 

(2014). Avskrivningar kommer också att behöva justeras i och med att det nu existerar nya 

tillgångar. Detta operationaliseras i modellen genom att värdet för tillgången beräknas för 

undersökningsåret samt föregående år. Efter det beräknas det genomsnittliga värdet, av värdet 

på tillgången föregående samt nuvarande år. Detta multipliceras först med tillgångens 

kvarvarande livslängd och slutligen multipliceras den med den företagsspecifika 

diskonteringsräntan. Räntekostnaden beräknas utifrån den genomsnittliga kapitaliserade 

skulden för 2014, samt 2015 multiplicerat med diskonteringsräntan. Summan av ovanstående 

multipliceras sedan med bolagsskatten för det specifika landet. 
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3.4  Nyckeltal 

Det har sedan tidigare bedrivits en hel del forskning som behandlar kapitalisering av 

operationella leasingavtal. Det som alla dessa undersökningar har gemensamt är att man 

använder sig av nyckeltal för att ge en bild av de förändringar som sker i företagens balans- 

och resultaträkning. Nyckeltal i sig används som en måttstock av intressenter för att jämföra 

olika företags finansiella ställning . Resultaten har visat att nyckeltalen i dessa fall har 

förändrats efter en kapitalisering, i negativ bemärkelse. De flesta av dessa studier har använt 

sig av varierande nyckeltal men det finns ett antal nyckeltal som är återkommande och visar 

på förändring. Följande nyckeltal kommer vi att användas i undersökningen: 

 

Skuldsättningsgrad: 

Det här är ett mått som används för att värdera samt kontrollera det ekonomiska tillståndet i 

företaget. Skuldsättningsgraden visar på företagets finansiella styrka men också på 

belåningens hävstångseffekt. För att räkna ut skuldsättningsgrad så dividerar man skulder med 

eget kapital. Detta nyckeltal förknippas också med soliditet, dvs hur stor andel av ett bolags 

tillgångar har bekostats med eget kapital. En hög skuldsättningsgrad innebär således att 

företaget har låg soliditet (Catasús, 2008). 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 Figur 5 Skuldsättningsgrad 

 

3.4.1 Lönsamhetsmått 

Räntabilitet på eget kapital: 

Ett lönsamhetsmått som mäter lönsamhet men som inte bara tar hänsyn till verksamheten utan 

även inkluderar hur företaget är finansierat. Ofta är det här ett mått som används av företagens 

ägare, men även andra intressenter finner det intressant då det visar avkastningen på det 

riskbärande kapitalet (Thomasson, 2007).  

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Figur 6 Räntabilitet på eget kapital 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital: 
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Har för avsikt att beskriva den avkastning som aktieägare och långivare har ställt till 

förfogande, i form av kapital. Det här måttet mäter lönsamhet men till skillnad från 

räntabilitet på eget kapital så tar räntabilitet på sysselsatt kapital enbart hänsyn till 

verksamheten och inte till hur företaget har blivit finansierat (Thomasson, 2007). Vi använder 

oss av samma formel som har använts vid tidigare forskning för att räkna ut räntabilitet på 

sysselsatt kapital, den ser ut som följande: 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

=
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐼𝑐𝑘𝑒 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

Figur 7 Räntabilitet på sysselsatt kapital 

 

Räntabilitet på totalt kapital: 

Det totala kapitalet avser anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Det här innefattar 

de tillgångar företaget planerar att sälja vidare samt de tillgångar som har en livslängd som 

sträcker sig över flera år. Syftet med detta mått är att visa avkastningen på de totala 

tillgångarna (Thomasson, 2007). 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Figur 8 Räntabilitet på totalt kapital 

 

3.5 Statistiska verktyg 

3.5.1 Korrelationstester  

Mäter hur stort sambandet är mellan två olika variabler (i bivariata tester). Desto närmare 

korrelationsvärdet kommer 0 desto svagare är sambandet mellan de undersökta variablerna 

(Lind et al, 2012). För våra korrelationstester testas relationen mellan företagens nyckeltal 

innan och efter en kapitalisering. Vi har valt att signifikanstesta medianen istället för 

genomsnittliga värden eftersom de kan vara känsliga för extremvärden. Stöd för detta beslut 

finner vi i tidigare forskning (Beattie et al., 1998; Goodacre, 2003; Wong and Joshi, 2015). 

När en korrelationskoefficient har beräknats krävs sedan en signifikansprövning för att 

säkerställa huruvida korrelationen mellan nyckeltal före och efter en kapitalisering av 

operationella avtal är signifikant (Lind et al, 2012). Detta görs med hjälp av Wilcoxons 
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teckenrangtest. Om de värden vi får fram inte överstiger vårt kritiska värde så kan vi inte med 

säkerhet säga att H0 är falskt. Det skulle för denna undersökning innebära att det inte 

föreligger en korrelation mellan en kapitalisering av operationella leasingavtal och 

förändringen i nyckeltal.  

 

 

 

Hypotesprövningen kommer se ut som följande: 

 

H0: Korrelationen mellan företagens nyckeltal innan och efter en kapitalisering av 

operationella leasingavtal är inte signifikant.  

H1: Korrelationen mellan företagens nyckeltal innan och efter en kapitalisering av 

operationella leasingavtal är statistiskt signifikant (vid X signifikansnivå)  

 

Vi har beräknat två olika typer av korrelationskoefficienter, Spearmans rang korrelations 

koefficient samt Pearsons korrelations koefficient. Båda tester används i och med att de båda 

mäter korrelation men på olika sätt, en stark korrelation kan föreligga med Spearman men inte 

nödvändigtvis med Pearsons.  

 

3.5.2 Pearson’s korrelationskoefficient  

Beskriver korrelationskoefficienten mellan två kvalitativt skilda variabler (Två olika mått, till 

exempel längd och vikt). Pearssons korrelation är en linjär korrelation vilket innebär att 

korrelationskoefficienten beskriver det linjära förhållandet mellan två olika variabler. Det vill 

säga hur stor del av förändringen i x kan förklaras av en förändring i y (Körner & Wahlgren, 

2013). Pearsons korrelationskoefficient bestäms av ”r” i formeln nedan. ”r” kan ha ett värde 

som ligger mellan -1.00 och +1.00. Om värdet hamnar på -1.00 så innebär det en perfekt 

negativ korrelation, skulle värdet hamna på +1.00 så är det en perfekt positiv korrelation. Om 

Pearson’s ”r = 0” så finns det absolut inget samband mellan de två variablerna (Lind et al, 

2012). 

𝑟 =
∑(𝑋 − �̅�)(𝑌 − �̅�)

(𝑛 − 1)𝑆𝑋𝑆𝑌
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3.5.3 Spearman’s rang korrelations test 

Spearman’s rang korrelations test är ett bivariat icke parametriskt test som genomförs för att 

mäta korrelationen mellan två data set, i vårt fall nyckeltal innan och efter en kapitalisering.  

I rangkorrelationstestet rangordnas två separata variabler, från högt till lågt eller lågt till högt, 

i två olika kolumner. Denna differens upphöjs sedan i två och summeras. Värdet för ”rs” 

fungerar likadant som i Pearson’s korrelationskoefficient. Värden mellan -1.00  -0.84 och 

+1.00  +0.8 indikerar starka samband mellan variabler (Lind et al, 2012). Korrelationen 

mellan variablerna beräknas med följande formel: 

𝑟𝑠 = 1 −  
∑𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

Denna rang korrelationskoefficient behöver sedan signifikanstestas för att säkerställa om 

korrelationen mellan de två variablerna är statistiskt signifikant eller inte. Signifikanstestet 

görs med hjälp av ett t-test med följande formel: 

𝑡 =
𝑟𝑠

√1 − 𝑟𝑠
2)/(𝑛 − 2)

 

 

 

3.5.4 Wilcoxons teckenrangtest 

Wilcoxons teckenrangtest är ett icke parametriskt statistiskt test som till skillnad från ett 

vanligt ”t-test” inte kräver att man använder normalfördelad data (Lind et al. 2012). Detta test 

har använts i vår undersökning för att se om det förekommer någon statistisk signifikant 

skillnad i företagens medianvärden. Medianvärdena kommer att sorteras utefter hur stor 

absolut skillnad det är mellan urvalets median och jämförelseårets median. Nästa steg är att 

dela in dessa resultat i olika kolumner där man enbart kommer gå igenom de företag som har 

en positiv eller negativ skillnad i dess median, alla företag som inte har någon förändring 

kommer att plockas bort. Sedan summerar man resultaten och rankar företagen från de med 

lägst skillnad och uppåt och jämför dessa med ett kritiskt värde för att försöka identifiera en 

statistiskt signifikant skillnad mellan olika medianer (Lind et al, 2012). Anledning till att vi 

har valt att använda Wilcoxons test i vår undersökning är för att man använder median och 

inte medelvärde i testet, vilket gör att vi inte skulle påverkas av eventuella extremvärden i 

empirin. Wilcoxons formel ser ut som följande: 
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𝑍 =
𝑊 −

𝑛1(𝑛1 + 𝑛2 + 1)
2

√𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)
12

 

 

 

3.6  Genomförande av studie 

För att hämta data att använda i undersökningen behövde vi få tillgång till företagens 

årsredovisningar. Årsredovisningarna har hämtats från respektive företags hemsida. För de 

företag som har brutet räkenskapsår så användes den senast tillgängliga årsredovisningen och 

fick fungera som år 2015 samtidigt som föregående år fungerade som 2014. Information 

angående operationell leasing återfinns i noter, förutsatt att företag tillämpar IAS 17 korrekt. 

Företag som inte redovisar operationell leasing räknas som bortfall i denna studie. 

Leasinguppgifterna har matats in i Excel för att sedan kapitaliseras enligt 

kapitaliseringsmodellen vi har valt (se avsnitt 3.3). Därefter beräknades nyckeltal utifrån 

insamlad empiri och jämfördes före samt efter en kapitalisering. Vi sammanställde 

information angående företagens nuvarande operationella leasingantaganden för att sedan 

signifikanstesta skillnaden i nyckeltal med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient och 

Spearmans rang korrelations test. Information som samlats in är empiri avseende 

operationella leasingavtal, balansomslutning, eget kapital, icke räntebärande skulder, 

räntebärande skulder, ”EBIT” (Earnings Before Interest and Taxes) samt resultat efter skatt. 

Slutligen har vi jämfört förändringen i nyckeltal mellan undersökningsländerna med hjälp av 

Wilcoxons teckenrangtest för att se hur effekten i Sverige står sig i relation med Tyskland och 

Storbritannien.  

 

3.7  Metodkritik 

Begreppet reliabilitet berör huruvida en återupprepning av denna studie skulle generera 

samma resultat. En låg reliabilitet tyder på att det finns slumpmässiga faktorer eller 

sammanträffanden som påverkar undersökningen och kan sänka kvalitén på densamma. 

Förutsatt att återupprepningen av denna studie görs med samma teoretiska antaganden, urval 

av företag samt årsredovisningar bör resultatet vid en återupprepning bli densamma, vilket 

innebär en hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har det däremot inte 

genomförts ett så kallat ”test-retest”, vilket är ett effektivt sätt att pröva stabilitet i 

undersökningen. Stabilitet förklarar om måttet är tillräckligt stabilt över tid så att det vid en 
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liknande undersökning inte kommer att variera (Bryman & Bell, 2013). I och med det så kan 

vi inte med säkerhet fastställa att resultatet skulle bli detsamma. 

 

Replikerbarhet förklarar hur väl man skulle kunna återupprepa en studie som har gjorts 

tidigare. Något som försvårar replikerbarheten i vår studie något är den företagsspecifika 

diskonteringsräntan vi använder oss av, eftersom det kan råda osäkerhet i vilken ränta som 

ska tillämpas. Däremot är dessa räntor härledda från företagens egna årsredovisningar och vi 

följer Fulbiers et als.(2008) metod för val av dessa. Det är svårt att helt och hållet replikera 

tidigare studier inom området då det inte framgår vilka specifika företag studierna har utgått 

ifrån samt storleken på dessa företag. För att styrka replikerbarheten i denna studie har vi valt 

att inkludera en bilaga med undersökta företag för respektive land.  

 

Validitet är ett begrepp som beskriver hur väl studien lyckas mäta det den avser att mäta och 

om de slutsatser som genererats från undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 

2013). Med en utgångspunkt i tidigare forskning vill vi se vilken effekt kapitalisering av 

operationella leasingavtal fått hos företagen och det gjorde vi genom att använda oss av data 

från de utvalda företagens årsredovisningar. Genom detta förfarande kan vi försäkra oss om 

att insamlad data stämmer.  

 

Det finns flertalet undersökningar där det kan vara svårt att mäta validitet, exempelvis ett 

intelligenstest, då det är svårt att fastställa att det är just intelligenstestet mäter (Bryman & 

Bell, 2013). Genom att arbeta med väl utvecklade modeller, data från företags 

årsredovisningar samt möjligheten att jämföra vår studie med tidigare forskning så kan vi 

förutsätta att validiteten i det här fallet är hög. Det finns däremot en risk i vår undersökning att 

den modell som har utvecklats, i efterhand kan visa sig ha väsentliga och betydande brister i 

mätandet av kapitaliseringseffekten. Det här skulle då leda till att validiteten i undersökningen 

blir väldigt låg istället. I kapitaliseringsmodellen skiljer sig vårt val av skattesats gentemot hur 

Fülbier et al (2008) går tillväga. Istället för en företagsspecifik skattesats har vi valt att 

använda den landspecifika bolagsskatt som används i respektive land. Det här är något som 

kan påverka vår validitet negativt då vår landspecifika skattesats kan skilja sig från den 

företagsspecifika skattesatsen.  
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4. Resultat 

I nedanstående kapitel sammanställs den förändring som har uppstått efter kapitalisering, i 

form av olika nyckeltal. Dessa differenser kommer sedan att användas i Wilcoxons tecken 

rangtest för att fastställa om den observerade förändringen i svenska nyckeltal är i linje med 

förändringen i Tyskland eller Storbritannien. Den relativa förändringen i tabellerna nedan 

beräknades genom att differensen mellan medianen för nyckeltalet innan och efter en 

kapitalisering dividerades med medianen innan kapitalisering. 

 

4.1 Sverige 

Tabell 2 Total förändring i Sverige efter en kapitalisering av leasingavtal 

 
 

I ovanstående tabell går det att notera de totala förändringarna i % som kapitaliseringen av 

operationella leasingavtal har inneburit för företagens skulder, balansomslutning, eget kapital 

och rörelseresultat (EBIT). Antalet svenska företag som användes i undersökningen blev 

slutligen 63 stycken. Den totala ökningen av företagens skulder var 13%, vilket illustreras i 

ovanstående tabelldiagram. Totala tillgångar ökade med 1.2%. Eget kapital justerades ner 

med -2.7% för att jämna ut differensen mellan värdet på den nya skulden och tillgången. 

Slutligen ökade EBIT med 2.5% som ett resultat av de nu kapitaliserade leasingavtalen.  

 

 

 

 

 

 

 

1,2%

13%

-2,7%

2,5%

Balansomslutning Skulder Eget kapital EBIT

TOTAL FÖRÄNDRING SVERIGE

Innan kapitalisering Efter kapitalisering
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Tabell 3 Medianförändring i nyckeltal Sverige 

Nyckeltal 

Median innan 

kapitalisering 

Median efter 

kapitalisering 

Absolut 

Differens Relativ differens 

Skuldsättningsgrad 47.98% 54.10% -6.43% 13.97% 

Räntabilitet på eget kapital 13.05% 13.24%  0.18% 0,82% 

Räntabilitet på sysselsatt 

kapital 8.02% 7.66%  -0.16% -0.83% 

Räntabilitet på totalt kapital 4.88% 4.67% -0.0% -0.34% 

 

Den största förändringen i medianen i både absoluta samt relativa tal återfinns i nyckeltalet 

skuldsättningsgrad med en absolut förändring på -6.43% och en relativ förändring på  

-13.97%. Kapitaliseringen har även haft en effekt på resterande nyckeltal i undersökningen. 

Utifrån tabell 1 går det att se att kapitaliseringen av leasingavtal har haft minst relativ effekt 

för räntabilitet på eget kapital. 

 

Tabell 4 Korrelationskoefficienter för företag i Sverige 

 Nyckeltal 

Pearsons korrelations 

koefficient 

Spearmans 

rangkorrelations 

koefficient 

Skuldsättningsgrad .977** .926** 

Räntabilitet på eget kapital .957** 0.938** 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 0.505** 0.85** 

Räntabilitet på totalt kapital 0.323** 0.392** 

**Signifikant korrealtion vid en signfikansnivå på 0.1 , 0.05 samt 0.01 

 

Samtliga korrelationskoefficienter visar på en statistiskt signifikant korrelation mellan 

förändringen i nyckeltalens värde innan samt efter en kapitalisering. Däremot är inte alla 

korrelationsvärden så kallade starka korrelationer. Den lägsta korrelationen för Pearsons 

korrelationskoefficient är räntabilitet på totalt kapital samt sysselsatt kapital. Även Spearmans 

test visar på en låg korrelation på det totala kapitalet, dock så finns det en skillnad i 

korrelationen på sysselsatt kapital där Spearmans korrelationskoefficient är stark korrelation 

på 0.85. 
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4.2 Tyskland 

Tabell 5 Total förändring i Tyskland efter en kapitalisering av leasingavtal 

 
 

Antalet tyska företag som mötte undersökningens krav var 66 stycken. I Tyskland resulterade 

kapitaliseringen av operationella leasingavtal i en ökning av skulder på 22%. 

Balansomslutningen ökade med 4%. Eget kapital justerades ner med 3% och rörelseresultatet 

(EBIT) ökade med 2,37%. 

 

Tabell 6 Medianförändring i nyckeltal Tyskland 

 

Även i Tyskland ser vi den största differensen mellan värdet på nyckeltalet skuldsättningsgrad 

innan och efter en kapitalisering. Med en absolut förändring på 7,73% och en relativ 

förändring på 7,66%.  Den minsta förändringen i medianvärde återfinns i räntabilitet på totalt 

kapital med en relativ förändring på 0,01% och en absolut förändring på 0,3%. 

 

4%

22%

-3%

2,37%

Balansomslutning Skulder Eget kapital EBIT

TOTAL FÖRÄNDRING TYSKLAND

Total prekap Totalpostkap

Nyckeltal Median innan 

kapitalisering 

Median efter 

kapitalisering 

Absolut 

Differens 

Relativ 

differens 

Skuldsättningsgrad 99.07% 119.43% 7.73% 7.66% 

Räntabilitet på eget kapital 10.54% 10.77% 0.09% 1.09% 

Räntabilitet på sysselsatt 

kapital 

8.41% 8.33% -0.07% -0.70% 

Räntabilitet på totalt kapital 5.81% 5.72% -0.01% -0.30% 



26 

 

Tabell 7 Korrelationskoefficienter för företag i Tyskland 

 

Samtliga korrelationskoefficienter uppnår en statistisk signifikant korrelation vid beprövade 

signifikansnivåer. I Tyskland kan vi observera att förändringen följer en stark linjär 

korrelation enligt Pearson samt en stark korrelation för Spearmans rang korrelations 

koefficient. Detta innebär att det föreligger en stark korrelation mellan ett förändrat värde i 

den oberoende variabeln samt den beroende variabeln. 

 

4.3 Storbritannien   
 
Tabell 8 Total förändring i Storbritannien  efter en kapitalisering av leasingavtal 

 
 

I Storbritannien ser vi en total ökning av skulder på 15%. Tillgångar ökade totalt med 10,8% 

efter en kapitalisering av leasingavtal. Eget kapital justerades totalt ner med 4% för att hantera 

differensen mellan den nya skuld och tillgång som uppstod. Rörelseresultatet (EBIT) ökade 

med 6%.  

 

10,8%

15%

-4%
6%

Balansomslutning Skulder Eget kapital EBIT

TOTAL FÖRÄNDRING 
STORBRITANNIEN

Prekap Postkap

Nyckeltal 

Pearsons korrelations 

koefficient 

Spearmans rangkorrelations 

koefficient 

Skuldsättningsgrad 0.990** 0.928** 

Räntabilitet på eget kapital .996** 0.994** 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 0.773** 0.898** 

Räntabilitet på totalt kapital 0.977** .993** 

**Signifikant korrelation vid en signifikansnivå på 0.1 , 0.05 samt 0.01 
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Tabell 9 Medianförändring i nyckeltal Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

Det mest påverkade nyckeltalet var även i detta fall skuldsättningsgrad. Vilket även beror på 

att kapitalisering av leasingavtal påverkar mängden redovisad skuld i företagen markant. 

Minst påverkade nyckeltal var räntabilitet på eget kapital med en absolut differens på 0,14% 

och en relativ differens på 1,22%. Detta innebär att de nu kapitaliserade leasingavtalen har 

haft en mindre effekt på nyckeltalets nämnare och täljare än till exempelvis 

skuldsättningsgraden. 

 

Tabell 10 Korrelationskoefficienter för företag i Storbritannien 

 

Samtliga korrelationer är signifikanta men som i testerna för de andra länderna har de visat på 

olika styrkor i korrelationerna. Den svagaste korrelationen för Pearson är i Storbritannien för 

nyckeltalet skuldsättningsgrad. Däremot går det att observera att spearmans korrelation är 

stark med ett värde på 0.948 vilket indikerar att det finns en korrelation men att den inte följer 

ett linjärt förhållande. Resterande nyckeltal har en stark korrelation i spearmans 

rangkorrelation samt en stark korrelation i pearson. Vilket innebär att en kapitalisering av 

operationella leasingavtal har en stark korrelation i förändringen av nyckeltal.  

 

  

Nyckeltal 

Median 

innan 

kapitalisering 

Median efter 

kapitalisering 

Absolut 

Differens 

Relativ 

differens 

Skuldsättningsgrad 109.46% 143.70% 11.15% 8.65% 

Räntabilitet på eget kapital 15.66% 15.70% 0.14% 1.22% 

Räntabilitet på 

sysselsattkapital 
8.50% 8.20% -0.47% -6.00% 

Räntabilitet på kapital 6.93% 6.27% -0.09% -1.32% 

Nyckeltal Pearson Spearman 

Skuldsättningsgrad .552** 0.948** 

Räntabilitet på eget kapital 0.794** 0.918** 

Räntabilitet på sysselsattkapital .965** .924** 

Räntabilitet på kapital .979** .951** 
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4.4 Statistisk jämförelse i förändring i nyckeltal mellan Sverige, Tyskland och 

Storbritannien.  
 

Vid den internationella jämförelsen har vi använt oss av den relativa förändringen i 

nyckeltalen. Den relativa förändringen används till förmån för den absoluta förändringen. 

Eftersom det är den relativa förändringen som ger en bild av hur stor effekt kapitaliseringen 

av operationella leasingavtal har för utvalda nyckeltal.  

 

 Den relativa förändringen för varje nyckeltal har jämförts mellan varje land. P-värdet från 

Wilcoxons test har sammanställts i nedanstående tabeller. För att ett P-värde ska anses vara 

signifikant behöver värdet vara lika stort eller mindre som vald signifikansnivå. P-värdet 

testas mot tre olika signifikansnivåer på 0.01, 0.05 samt 0.1.  I tabell 8 kan vi se att den 

relativa förändringen i Sverige och Tyskland inte är statistiskt signifikant skild på någon av 

våra utvalda signifikansnivåer. Detta innebär att vi inte kan förkasta H0; 

 Det föreligger inte en statistiskt signifikant skillnad mellan medianförändringen av nyckeltal 

efter en kapitalisering av operationella leasingavtal i Sverige och Tyskland. 

Tabell 11 Wilcoxon teckenrangtest Sverige och Tyskland 

 

 

 

 

 

Nyckeltal P- värde 

Signifikant vid en 

signifikansnivå på 

0.01? 

Signifikant vid en 

signifikansnivå på 

0.05? 

Signifikant vid 

en 

signifikansnivå 

på 0.1? 

Svensk - Tysk skuldsättningsgrad 0.1718813 Nej Nej Nej 

Svensk - Tysk räntabilitet på eget 

kapital 0.6931656 Nej Nej Nej 

Svensk - Tysk räntabilitet på sysselsatt 

kapital 0.3288783 Nej Nej Nej 

Svensk- Tysk räntabilitet på totalt 

kapital 0.3809957 Nej Nej Nej 
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Tabell 12 Wilcoxon teckenrangtest Sverige och Storbritannien 

 

I jämförelsen mellan Storbritannien och Sverige har vi observerat att inget P-värde är 

signifikant vid en signifikansnivå på 0.01. Däremot är skillnaden mellan den relativa 

förändringen i räntabilitet på totalt kapital signifikant vid en nivå på 0.05 samt 0.1.  I detta fall 

kan vi förkasta H0 och bekräfta H1 enligt nedan; 

H0: Det föreligger inte en statistiskt signifikant skillnad i förändringen för nyckeltalet 

Räntabilitet på totalt kapital mellan Sverige och Storbritannien.  

H1: Det föreligger en statistiskt signifikant skillnad i förändringen för nyckeltalet Räntabilitet 

på totalt kapital mellan Sverige och Storbritannien. 

 

För resterande nyckeltal kan vi inte förkasta H0 eftersom inget av de resterande P-värdena är 

mindre eller lika stor som våra signifikansnivåer.  

 

H0: Det föreligger inte en statistiskt signifikant skillnad i förändringen för nyckeltalen 

skuldsättningsgrad, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital. 

  

 
Nyckeltal P- värde 

Signifikant vid en 

signifikansnivå på 

0.01 

Signifikant vid en 

signifikansnivå på 

0.05 

Signifikant vid en 

signifikansnivå på 

0.1 

Svensk – Storbritanniens 

Skuldsättningsgrad 0.3167408 Nej Nej Nej 

Svensk- Storbritanniens räntabilitet 

på eget kapital 0.7662073 Nej Nej Nej 

Svensk – Storbritanniens 

räntabilitet på sysselsatt kapital 0.2381769 Nej Nej Nej 

Svensk- Storbritanniens räntabilitet 

på totalt kapital. 0.0243675 Nej Ja Ja 
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5 Analys 

5.1  Sverige 

Problemet med IAS 17 har varit att befintliga skulder och tillgångar har redovisats ”off 

balance”. I ”figur 1” ser vi att kapitalisering orsakar en förändring i balans- och 

resultaträkning. Både tillgång- och skuldsidan ökar men ökningen på skulderna är procentuellt 

större än ökningen i tillgångar. Detta kan förklaras med att de operationella leasingavtalen vid 

en kapitalisering redovisas som skulder samtidigt som eget kapital justeras ner en aning med 

hjälp av kapitaliseringsmodellen. Även resultaträkningen påverkas enligt vår undersökning 

men här ser man en positiv ökning i rörelseresultatet (EBIT), det här var något som Dichev 

(2008) menade på kunde hända med ett balansorienterat synsätt. I vårt fall så får företagen i 

Sverige en ökad median i EBIT när man räknar in de operationella leasingavtalen i 

balansräkningen, det vill säga att resultatet för företagen har totalt sett ökat genom en 

kapitalisering av leasingavtal utan att det egentligen har skett någonting operativt som 

påverkar resultatet. 

 

Efter en kapitalisering av operationella leasingavtal så ser vi att i linje med tidigare studier 

föreligger det en signifikant korrelation i förändringen i nyckeltal. Den största förändringen i 

ett nyckeltal observerades i skuldsättningsgrad. Detta innebär att om IFRS 16 skulle tillämpas 

idag skulle företagen i denna undersökning se en relativ ökning i medianen på 13.97%. Det 

här tyder på att nyttjandet av operationella leasingavtal i viss mån ger en missvisande bild av 

företagens faktiska skulder som de ser ut idag. Anledningen till att vi kan se en ökad 

skuldsättningsgrad är på grund av den kapitalisering av leasingavtal som har skett. 

 

I räntabilitet på det egna kapitalet kan vi se en positiv ökning i den absoluta förändringen i 

median efter kapitalisering på 0,82%. Det här tyder alltså på att avkastningen för det egna 

kapitalet, ägarnas insatta kapital, ökar en aning efter en kapitalisering. Det här går i linje med 

det resultat som Fülbier et al (2008) kom fram till, de hade en ökning på 1,3%. Däremot så 

går det emot det resultat som Wong och Joshi (2015) fick i sin undersökning där de fick en 

negativ räntabilitet på eget kapital. De menade dock på att storleken på de företag som ingår i 

undersökningen spelar en stor roll på resultatet. I vår undersökning har ett urval med stora 

företag i tre olika länder använts, vilket gör att det kan skilja sig från tidigare forskning och 

därmed påverka den skillnad som finns i resultatet. 
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Räntabilitet på sysselsatt kapital och räntabilitet på totalt kapital har båda fått en negativ 

relativ förändring, med -0.83% samt -0.34%. Det är ingen stor förändring som sker i Sverige 

men den är trots det märkbar. Dessa siffror går i linje med de som Fülbier et al (2008) och 

Singh (2015) redovisar i sina studier, även de får negativa förändringar i dessa två nyckeltal. 

Tidigare forskning har visat att beroende på vilka branscher företagen i undersökningen är 

verksamma i så skiljer sig resultaten i dessa nyckeltal åt. I och med att vi har gjort en studie 

där vi inte tar hänsyn till bransch så kan det vara en förklaring till att förändringen inte är så 

stor, totalt sett. Om en liknande undersökning gjordes efter branschindelning så skulle vi 

förmodligen kunna se större skillnader branscherna emellan, då olika branscher har skilda 

finansieringslösningar där vissa är mer leasingtunga än andra. 

 

Genom våra korrelationstester så kan vi se att det finns en statistisk signifikant korrelation på 

alla de fyra nyckeltal som vi har använt för att undersöka effekten av en kapitalisering i 

Sverige. För nyckeltalen räntabilitet på sysselsatt kapital och räntabilitet på totalt kapital 

föreligger dock relativt svaga Pearssons korrelationskoefficienter på 0,505 samt 0,302. 

Leasingavtalens kapitalisering har alltså för dessa två nyckeltal inte resulterat i en linjär 

effekt. Spearmans korrelationskoefficient ger en tydligare helhetsbild med en korrelation på 

0,85 respektive 0,392. Med dessa koefficienter kan vi avgöra att det finns en stark korrelation 

mellan räntabilitet på sysselsatt kapital innan och efter en kapitalisering men att förhållandet 

mellan dessa inte är linjärt. För räntabilitet på totalt kapital förstärks istället bilden att det inte 

föreligger en stark korrelation mellan räntabilitet på totalt kapital före och efter en 

kapitalisering. Dock är samtliga korrelationer som tidigare nämnt fortfarande signifikanta. 

Detta betyder att även fast korrelationen är relativt svag för räntabilitet på totalt kapital 

innebär kapitaliseringen av operationella leasingavtal ändå en statistiskt signifikant 

förändring. 

 

5.2  Jämförande analys 

Genom att göra en analytisk jämförelse mellan Sverige och de övriga två länderna så ska det 

ge oss ett bredare underlag för att kunna bedöma den effekt som en kapitalisering kommer att 

få på svenska företag. Först och främst riktar vi fokus mot de siffror som vi har fått i resultatet 

gällande balans- och resultaträkningen. Här kan vi se att alla tre länder har fått liknande 

resultat i det att balansomslutning, skulder och EBIT har ökat samtidigt som det egna 

kapitalet minskar. Detta är i linje med resultaten i den tidigare forskning som har gjorts på 
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området (Fulbier, Imhoff, Goodacre, Beattie, Wong osv). Det som skiljer våra siffror åt i det 

här fallet är den procentuella skillnaden i total förändring som har uppstått för de olika 

posterna. Sverige var det land som upplevde den minsta förändringen när det kommer till de 

tre posterna i balansräkningen. Största skuldmässiga ökningen stod Tyskland för med 22% 

mot Storbritanniens 15%, samt Sveriges 13%. På tillgångssidan är det Storbritannien som står 

för den största ökningen där sedan Tyskland följer och sedermera Sverige. Noterbart 

angående skulder och tillgångar är den stora skillnaden i Tyskland, där balansomslutningen 

ökade med 4% samtidigt som skuldsidan ökade med hela 22% vilket är en väsentlig skillnad 

jämfört med de två övriga länderna. Det egna kapitalet har fått liknande förändringar i alla tre 

länder vilket beror på de antaganden som vi har gjort i kapitaliseringsmodellen där eget 

kapital justeras ner och där mängden leasing i kronor hos företagen påverkar förändringen i 

eget kapital. Ju mer leasing som finns i företagen desto mer justeras eget kapital ner. Därför är 

det rimligt att Storbritannien med mest leasing i EU får den största förändringen i eget kapital 

med en minskning på 4%, sedan följer Tyskland och Sverige på 3%, respektive 2,7%. Om vi 

sedan riktar fokus mot resultaträkningen och den förändring som sker där så kan vi se att 

EBIT ökar i alla länder men likt de övriga posterna från balansräkningen så är det 

Storbritannien som sticker ut med den största ökningen på 6%. Sverige har en lägre ökning 

jämfört med Storbritannien på totalt 2,5%, men den är marginellt högre än i Tyskland.  

 

I de tyska nyckeltalen ser vi liknande resultat som i Sverige nämligen att skuldsättningsgrad 

både i relativa siffror samt i absoluta tal är det mest påverkade av de undersökta nyckeltalen. 

Medianförändringarna i nyckeltalen är även i linje med Fulbier et als studie (2008) för samma 

nyckeltal, trots att denna studie gjordes för åtta år sedan. Då denna undersöknings urval liknar 

Fulbiers urval (ett urval bestående av tyska index som sammanställer de största företagen på 

Deutche Börse), ger detta en indikator på att de tyska företagen inte har börjat anpassa sig 

inför IFRS 16. Utöver detta var både Spearman och Pearsons korrelationer starka 

korrelationer. Inget korrelationsvärde var perfekt (värde på 1) men det vi kan få ut av detta är 

att effekten av kapitaliseringen är linjär för vårat urval av tyska företag. Att en förändring i de 

påverkade variablerna resulterar i en motsvarande effekt.  

 

I Storbritannien precis som i resterande länder i denna studie föreligger den största 

förändringen i båda absoluta samt relativa siffror för nyckeltalet skuldsättningsgrad. Den 

minsta absoluta förändringen återfinns i nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital och den 

minsta relativa differensen föreligger i nyckeltalet räntabilitet på eget kapital. Samtliga 
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korrelationskoefficienter är signifikanta vid en signifikansnivå på 0,01. Till skillnad från 

resterande länder i urvalet är dock Pearsons korrelationskoefficient för skuldsättningsgraden 

inte en stark korrelationskoefficient.   

 

I Wilcoxons teckenrangtest visade det sig att den relativa förändringen i nyckeltal i Sverige 

inte var statistiskt signifikant skild från förändringen i Tyskland. Trots att det föreligger 

skillnader i förändringen av den totala skulden är den relativa effekten för urvalets företag inte 

skild. Detta innebär att förändringen i nyckeltal till följd av en kapitalisering av operationella 

leasingavtal i Sverige är att likställa med effekten i Tyskland. 

 

I Storbritannien ger Wilcoxons teckenrangtest liknande resultat. Där förändringen i tre av fyra 

nyckeltal inte är statistiskt signifikant skilda från varandra. Däremot föreligger det en 

statistisk signifikant skillnad för förändringen i räntabilitet på totalt kapital på en signifikans 

nivå på 0.05 och 0.1. Det föreligger därav en statistiskt signifikant skillnad mellan 

förändringen i Storbritannien med relativ förändring på -1.32% och förändringen i Sverige på  

-0.34 %. Vi kan då se att om IFRS 16 implementerades idag skulle effekten i de brittiska 

företagen i vår undersökning se en signifikant större försämring i nyckeltalet räntabilitet på 

totalt kapital jämfört med de svenska företagen i undersökningen. Denna skillnad skulle 

kunna förklaras av externa faktorer så som olikheter i branscher i urvalet alternativt att 

operationell leasing har använts flitigare i Storbritannien än i Sverige. Däremot är det viktigt 

att poängtera att en signifikant differens i förändringen föreligger endast för ett nyckeltal. 

Vilket tyder på att skillnaden i nyttjandet av operationell leasing var precis stor nog för att ge 

utslag i ett nyckeltal men inte i resterande.  
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6 Slutsats 

Införandet av IFRS 16 kommer resultera i en övergång av leasingavtal, från operationella till 

finansiella. En kapitalisering av dessa operationella leasingavtal kommer resultera i en 

förändring i företagens balans- och resultaträkning. Den stora förändringen ligger i att det som 

tidigare inte har redovisats som skulder och tillgångar, i form av leasing, nu kommer att 

framhävas och påverka siffrorna i företagens finansiella rapporter. 

 

Hur kommer en kapitalisering av operationella leasingavtal påverka svenska företag? 

I linje med tidigare forskning så visar denna undersökning att en kapitalisering av 

operationella leasingavtal kommer resultera i förändringar i balans- och resultaträkning hos 

företagen. Det som tidigare har redovisats ”off-balance” kommer vid införandet av IFRS 16 

att tydliggöras. Både tillgång- och skuldsidan förändras men vi kan se en större ökning i 

skulder än tillgång samtidigt som det egna kapitalet minskar något. De totala skulderna i 

denna studie ökade dock inte i lika stor omfattning som IASB har trott i sin rapport om IFRS 

16 (2016), där man menar på att de kommer öka med ca 20%. Resultatet för företagen 

kommer att få en positiv påverkan, trots att det inte har skett någonting i den operativa 

verksamheten som påverkat, vilket kan vara en problematik med det balansorienterade 

synsättet. Totalt sett får företagen även sämre siffror när man ser till olika nyckeltal, där tre av 

fyra nyckeltal visar på en negativ utveckling. Det här kan komma att påverka intressenters 

beslutsfattande i framtiden. 

 

Skiljer sig effekten av en kapitalisering i Sverige med en kapitalisering i andra länder i 

Europa? 

Jämförelsevis så var Sverige det land som påverkades minst vid en kapitalisering av 

operationella leasingavtal. Storbritannien fick nästan genomgående den största påverkan av 

kapitalisering procentuellt sett vilket tyder på att de mer leasingtunga länderna kan komma att 

påverkas mer av införandet av IFRS 16. Sverige och Tyskland hade överlag liknande siffror 

när man ser till förändringen som uppstod men de tyska företagen såg ändå en större 

förändring än de svenska. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en effekt av kapitalisering 

av operationella leasingavtal i Sverige går i linje med resultaten i andra länder då skillnaden 

mellan länderna inte var statistiskt signifikanta. 
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7 Förslag till vidare forskning 

Efter denna studies genomförande finns det ett antal vidare områden som det går att fördjupa 

sig inom. Då denna undersökning inte behandlade differenser i bransch eller storlek är detta 

möjliga alternativ till vidare forskning. Utöver detta skulle en studie som inkluderar fler 

länder kunna ge en bredare bild hur olika länder i Europa påverkas av en kapitalisering av 

operationella leasingavtal.  
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Bilaga 1 Sammanställning av undersökta företag 

Svenska företag Tyska Företag Brittiska företag 

AAK BASF Anglo American  

ABB Bayerische Motoren Werke AG  Associated British Foods  

Ahlsell Commerzbank AG  Admiral Group  

Alfa Laval Daimler AG  Aberdeen Asset Management  

Assa Abloy  Deutsche Bank AG  Ashtead Group  

Atlas Copco  Deutsche Boerse AG  Antofagasta  

Autoliv SDB Deutsche Lufthansa AG  Aviva  

Axfood Deutsche Telekom AG  BAE Systems  

Betsson  E.ON  Babcock International  

BillerudKorsnäs 

Fresenius Medical Care AG & 

Co.  Barclays  

Dometic Group Fresenius SE & Co KGaA  British American Tobacco  

Elekta  HeidelbergCement AG  Barratt Developments  

Fingerprint Cards  Henkel AG & Co KGaA  Berkeley Group Holdings  

Getinge  Infineon Technologies AG  British Land  

Handelsbanken  K&S AG  BHP Billiton 

Hexpol  Lanxess AG  Bunzl  

Husqvarna  Linde AG  BP  

ICA Gruppen Merck KGaA  Burberry 

Investor  

Muenchener 

Rueckversicherungs-Ges. AG  BT Group  

Indutrade RWE AG  Coca-Cola HBC AG 

Intrum Justitia SAP  Carnival Corporation & plc  

Hufvudstaden  Siemens  Centrica  

Balder  ThyssenKrupp AG  Compass Group  

Boliden Volkswagen AG  Capita  

Com Hem Holding Aareal Bank AG CRH plc  

Electrolux  Airbus Group  Dixons Carphone  

Ericsson  Aurubis  DCC plc  

Hexagon  Bilfinger  Diageo  

Kinnevik  Brenntag  Direct Line Group  

Klövern  Celesio  Experian  

Latour  CTS Eventim EasyJet  

Lifco  Deutsche Annington  Fresnillo plc  

Loomis  Deutsche EuroShop  GKN  

Lundberg  Dürr AG Glencore  

Millicom International 

Cellular  ElringKlinger  GlaxoSmithKline  

MTG  Evonik Industries  Hikma Pharmaceuticals  

NCC  Fielmann  Hargreaves Lansdown  

NetEnt  Fraport Hammerson  

Nibe Industrier  Fuchs Petrolub  

International Consolidated 

Airlines Group SA  
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Svenska företag Tyska Företag Brittiska företag 

Nobia GEA Group  InterContinental Hotels Group  

Nordea Bank Gerresheimer 3i 

Pandox  Hannover Rück  Imperial Brands  

Peab  Hochtief Intu Properties  

Ratos  Hugo Boss  Inmarsat  

Resurs Holding Jungheinrich  Intertek 

SAAB  Klöckner  ITV plc 

Sandvik Krones Johnson Matthey  

SCA  KUKA Kingfisher plc  

SEB  LEG Immobilien  Legal & General  

Securitas  Leoni  Lloyds Banking Group  

Skanska  MAN  London Stock Exchange Group  

SKF  Metro AG Marks & Spencer  

SSAB  MTU  Merlin Entertainments  

Stora Enso  Norma Group  Mondi 

Sweco  Osram  National Grid plc  

Swedbank  Rheinmetall  Next plc  

Swedish Match Rhön-Klinikum Old Mutual  

Swedish Orphan 

Biovitrum RTL Group  Pearson PLC  

Tele2  Stada Arzneimittel  Persimmon plc  

Telia Company Südzucker  Provident Financial  

Trelleborg  Symrise  Prudential plc 

Unibet Group Talanx AG Randgold Resources  

Volvo  Wacker Chemie  Reckitt Benckiser  

 Wincor Nixdorf  RELX Group  

  Rexam  

  Rio Tinto Group  

  Rolls-Royce Holdings  

  Royal Dutch Shell  

  Royal Mail  

  RSA Insurance Group  

  Sage Group  

  Sainsbury's  

  Schroders 

  Severn Trent  

  Shire plc 

  Sky plc  

  Smith & Nephew  

  Smiths Group  

  Sports Direct  

  SSE plc 
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