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Sammanfattning 

Företag kan finansiera verksamheten på olika sätt. Ett alternativ för finansiering vid 

nyanskaffning är leasing. Det innebär att man låter ett annat bolag köpa tillgången och hyr det 

sedan av bolaget. Den nya standarden, IFRS 16, som ges ut av IASB och som ska tas i bruk från 

och med januari 2019, har ändrat kriterierna för klassificeringen av leasingavtal. Vilket har 

gjort att många tidigare operationella leasingavtal med en avtalstid längre än 12 månader 

kommer med den nya standarden att klassas som finansiella leasingavtal och därmed föras in 

på balansräkningen som skulder och tillgångar. Denna studie undersöker effekterna en 

kapitalisering ger på svenska börsnoterade bolag. För dessa bolag används en 

kapitaliseringsmodell för att få fram effekten av en kapitalisering av nuvarande operationella 

leasingavtal på balans- och resultaträkningen för år 2014. Resultaten visar på att 

balansräkningen kommer påverkas mer än resultaträkningen, då det tillkommer i vissa fall 

stora skulder och tillgångar. Detta ger genomslag till nyckeltalen, där nyckeltal såsom 

intensitet av investeringar, soliditet och skuldsättningsgrad får markant större förändringar än 

andra nyckeltal i studien. 

 

Nyckelord: Kapitalisering; Leasing; Operationell leasing, IFRS 16. 

  



 
 

Abstract 

Companies can use different ways to finance their businesses. One of the options is to leas the 

assets they want. This means that another company purchase an asset then you leas said asset 

from the purchasing company. IASB have made a new standard, IFRS 16, which will become 

active in January 2019. This new standard have change the criteria of how to classify leases. 

With IFRS 16 many of the operating leases that are longer than 12 months, now have to be 

classified as financial leases. Because of that they have to go from off balance sheet to be a 

part of the balance sheet. With this study we want to look at the effects that a capitalization 

of leases have on selected financial ratios in Swedish companies traded on the OMX Nasdaq 

stock exchange. We use a constructive capitalizations model to see the effects of current 

operating leases on the balance- and income-sheet for the year 2014. Our results indicate that 

most effect will be seen on the balance-sheet, because of the way capitalization works, it is 

intended to bring the leases onto the balance-sheet. We also see some effects on financial 

ratios, where balance focused ratios gets effected more than others, example intensity of 

investment, equity/assets and debt/equity. 

 

Keywords: Constructive Capitalization; Leases; IFRS 16; Operating leases; Accounting. 
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1. Introduktion 

För att en verksamhet ska fortsätta vara verksam så kan en finansiering krävas ibland. Företag 

har flera alternativ när det gäller finansiering av verksamheten. Vanligtvis är det ägarna som 

tar det ansvaret och skjuter till pengar i företaget eller lån från kreditgivare. För att minska 

behovet av kapital inom verksamheten kan företag finansiera nyanskaffningar och 

investeringar på olika sätt. Ett alternativ är leasing, vilket innebär att företagen anskaffar en 

ny tillgång genom att ingå i ett så kallat leasingavtal. Genom leasingavtalet behöver företagen 

inte göra några utflöden av resurser vid anskaffningen av en tillgången, istället är det 

leasingföretag som finansierar tillgången och hyr det ut till företaget. Ett exempel är att ett 

transport företag anskaffar nya lastbilar genom att ingå ett leasingavtal. Leasingföretaget 

betalar anskaffningskostnaderna och hyr ut lastbilarna till företaget som då blir leasingtagare 

(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 149). 

International Accounting Standards Board (IASB) är ansvariga för framtagandet av IFRS 

(International Financial Reporting Standards). Det är en oberoende organisation som arbetar 

i allmänhetens intresse. Huvudsyftet med IASB:s arbete är att skapa standarder som är av hög 

kvalité, begripliga, genomförbara och är globalt accepterade. I dagsläget redovisar mer än 120 

länder enligt IFRS. Utvecklingen inom EU är att sedan år 2005 redovisar publika bolag enligt 

IFRS. Det finns en motsvarighet till IASB i USA, som skapades av Securities and Exchange 

Commission, vid namnet Financial Accounting Standards Board (FASB). FASB arbetar även 

dem med att utveckla standarder och är precis IASB en oberoende och icke vinstdrivande 

verksamhet (FASB u.å.). 

IAS 17 är standarden som reglerar redovisningen av leasingavtal. IAS 17 uppkom redan under 

80-talet och har utvecklats med tiden till en standard inom IFRS. Standarden innebär att 

företag skall klassificera leasingavtal, antingen till operationell eller finansiell och beroende på 

valen så påverkas resultat- och balansräkningen olika. Ett leasingavtal klassificeras som 

operationell leasing om avtalet inte överför alla väsentliga risker och fördelar som förknippas 

med ägandet av tillgången. I ett leasingavtal som klassificeras som finansiell överförs 

väsentliga risker och fördelar till leasingtagaren. Risk och fördelarna är grunden till hur 

leasingavtalet skall klassificeras (Irvine 2016; IAS 17). I januari 2016 utfärdades IFRS 16 som 

gäller för räkenskapsår som börjar från och med januari 2019. Standarden ska ersätta IAS 17 
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och den innebär bland annat att allt fler leasingavtal skall tas upp som finansiella leasingavtal 

då kriterierna för klassificeringen har ändrats. Om leasingavtalet sträcker sig mer än 12 

månader eller om avtalet har högt värde skall den tas upp som ett finansiellt leasingavtal. 

Leasingavtal som stäcker sig mindre än 12 månader eller om avtalet har lågt värde skall den 

tas upp som ett operationellt leasingavtal (IFRS 16). Innan den nya standarden kan börja 

tillämpas i Europa så måste standarden godkännas av EU och i nuläget så ser det ut som att 

det inte finns några hinder för det (Thorstensson & Hällefors 2016). 

1.1 Problembakgrund  

Ekonomiska rapporter och nyckeltal är viktig information för företagets intressenter och även 

samtidigt som beslutsunderlag. Den nuvarande leasingstandarden har gynnat företag som har 

valt att leasa i stor utsträckning och redovisar avtalen som operationella leasingavtal för att få 

en “mindre” belastning på balansräkningen, vilket har inneburit bland annat bättre nyckeltal.  

Den nya standarden IFRS 16 innebär därför en förändring för företagen. Det har gjorts tidigare 

forskning om hur detta skulle påverka företag, bland annat Imhoff, Lipe och Wright (1991; 

1997) som forskade om hur olika amerikanska bolagens resultat- och balansräkning samt 

nyckeltal påverkas om operationella leasingavtal övergår till finansiellt leasingavtal. Liknande 

undersökning gjordes på tyska bolag av Fülbier, Silva och Pferdehirt (2008) där de bland annat 

undersökte kapitaliseringens konsekvens på olika branscher. Studierna visade att resultat-och 

balansräkning påverkas och i sin tur nyckeltalen, vilka är beslutsmaterial för olika intressenter 

bland annat långivare. Tidigare forskning har gjorts mycket i andra länder och vi undrar hur 

den nya standarden kommer påverka svenska företag. 

1.2 Problemformulering 

- Vilka effekter får en kapitalisering av operationella leasingavtal hos svenska börs 

noterade bolags nyckeltal? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av den nya leasingstandarden IFRS 16. Vi 

vill ta reda på hur effekterna blir på svenska noterade bolag om vi omvandlar operationella 

leasingavtal till finansiella leasingavtal enligt kraven i IFRS 16. Då detta kommer påverka 
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resultat- och balansräkningen på de valda företagen så ska vi ta reda på hur stor påverkan blir 

samt dess inverkan på nyckeltalen. 

1.4 Avgränsningar 

I denna uppsats kommer vi studera påverkan av den nya leasingstandarden IFRS 16 från 

leasingtagarens perspektiv, vilket innebär att vi endast kommer att undersöka effekterna på 

parten som hyr tillgångar. Uppsatsen kommer att begränsas till att endast undersöka noterade 

svenska bolag som tillämpar IFRS rekommendationerna. 
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2. Teori 

Leasingstandarden förändras och vi beskriver i detta avsnitt de skillnader som finns mellan 

den nuvarande standarden och den rekommenderade nya standarden. Vi tar också upp de 

definitionsproblem som har funnits om leasing och vad som är och inte är en tillgång och skuld. 

Vi går även igenom de tre studier som ligger tillgrund för kapitaliseringsmodellen. 

2.1 Synen på leasing och skulder enligt IASB:s föreställningsram  

Ett viktigt kännetecken för en skuld enligt IASB:s föreställningsram är att företaget har en 

befintlig förpliktelse där en förpliktelse innebär en skyldighet eller ansvar att agera på ett visst 

sätt. En förpliktelse kan vara rättsligt bindande genom kontrakt eller föreskrift, ett exempel är 

skulder avseende mottagna varor (FAR; punkt 60). En skuld uppkommer därmed av en 

inträffad transaktion eller andra ekonomiska händelser (FAR; punkt 63). 

En befintlig förpliktelse kan inlösas genom att företag lämnar ifrån sig resurser som innefattar 

ekonomiska fördelar för att uppfylla motpartens anspråk. En befintlig förpliktelse kan inlösas 

på följande sätt: 

- betalning av likvida medel 

- överföring av andra tillgångar 

- utförande av tjänster 

- omvandling av förpliktelsen till en annan förpliktelse eller 

- omvandling av förpliktelsen till eget kapital (FAR; punkt 62) 

Enligt IASB:s föreställningsrams definition av en skuld torde leasingavtal kännetecknas som en 

skuld, då det är en förpliktelse som har uppkommit av ett avtal, som ger upphov till ett utflöde 

av resurser. IASB:s föreställningsram nämner att finansiella leasingavtal redovisas bland annat 

som en skuld (FAR; punkt 51). När det gäller operationella leasingavtal så görs ett undantag, 

leasingavgifterna redovisas som en löpandekostnad i resultaträkning enligt standarden IAS 17 

samt den nya standarden IFRS 16 (IAS 17; IFRS 16). 

Detta är viktigt att ha i åtanke i denna studie, då IFRS 16 utesluter de ”undantag” som IAS 17 

har för vad en skuld är. IFRS 16:s definition av som ska klassas som finansiellt leasingavtal, och 

därmed vad som är en tillgång och skuld, för den nya standarden närmare 

föreställningsramen. Med leasing som start skott så argumenteras det för att bolagen genom 
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leasing har plockat bort tillgångar och skulder från balansräkningen och istället ersatt dessa 

med en leasingavgifter som enbart direkt påverkar resultaträkningen. Denna förflyttning av 

tillgångar och skulder gör det svårt för utomstående att få en klar bild av bolagets ekonomiska 

situation. I praktiken kan ett bolag ha låga skulder och samtidigt vara leasingtagare för stora 

leasingavtal vilket i teorin skulle kunna belasta bolaget på samma sätt som en skuld gör. IFRS 

16 kan därmed ses som att standarden är närmare föreställningsramen i dess tolkning vad en 

skuld är och drar tillbaka bolagens finansiering till balansräkningen. 

2.2 Resultat- och balansorienterade synsätten 

Den internationella redovisningsnormgivningen har dominerats av resultatorienterat synsätt 

fram till 70-talet. Resultatorienterat synsätt har främst fokus på intäkter och kostnader. Enligt 

detta synsätt är ett av redovisningens främsta mål att bestämma regelbunden inkomst som 

ett mått på företagets effektivitet. Detta uppnås genom att jämföra inflöden- och utflöden av 

resurser och detta görs genom att redovisa intäkter när de intjänats eller realiserats och 

matcha de till de kostnader som bedömts ge upphov till intäkterna (Dichev 2008, s. 455). FASB 

insåg att redovisningen under resultatorienterat synsätt var diffust och att vinst begreppet 

kunde bli föremål för personliga bedömningar. För att begränsa detta och få en mer 

konsekvent intäktsdefinition ansåg FASB att ett synsätt som fokuserade på nettoförändringar 

i balansräkningen var ett mer konkret synsätt (Dichev 2008, s. 455-457). Det nya synsättet blev 

balansorienterat, vilket innebär att tillgångar och skulder i balansräkningen är de 

nyckelbegrepp som utformningen av finansiella rapporter utgår ifrån. Intäkter och kostnader 

definieras som nettoförändringar i tillgångar och skulder. Vinst eller nettointäkt motsvarar 

ökning i nettoresurser (Dichev 2008, s. 454) 

En av de främsta anledningarna till att den internationella normgivningen övergick till 

balansorienterat synsätt var att posterna i resultaträkningen inte kunde definieras objektivt. 

Det ansågs att balansorienterat synsättet skulle förhindra godtyckliga bedömningar och på så 

sätt öka objektiviteten i resultaträkningarna (Dichev 2008). Trots övergången finns det äldre 

IAS standarder som följer resultatorienterade synsättet vilket kan skapa ojämnheter inom den 

nuvarande normgivningen. IASB har sedan 2006, börjat arbeta på en uppdatering av 

föreställningsramen och då också förnya äldre standarden som inte helt eller delvis följer 

föreställningsramen, IFRS 16 är ett exempel på det. Denna nya revidering av 
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föreställningsramen menar Dichev (2008) tar ytterligare ett steg mot balansorienterat synsätt 

och lämnar små eller inga hopp om att IASB kan tänka sig en resultatorienterad redovisning. 

Även om Dichev (2008) ser en hel del problem med att ha en balansorienterad redovisning 

och ger ett antal exempel på vad enligt honom skulle vara ett bättre system, ett 

resultaträkningsdrivet system. Så medger han att ”vad som är bäst” är väldigt subjektivt 

utifrån vem det är som säger det. 

Vägen mot ännu kraftfullare balansräkningsorienterat synsätt kan vara en av anledningarna 

till att IFRS 16 togs fram, då kraven för hur leasingavtal ska redovisas som operationellt eller 

finansiellt leasingavtal har ändrats och det innebär att allt fler leasingavtal redovisas i 

balansräkningen (IAS 17; IFRS 16). IFRS 16 flyttar allt fler leasingavtal från resultaträkningen 

till balansräkningen och kan ge en klarare blick över företagets ekonomiska situation. Detta 

ligger till grunden för mycket diskussion om vilken del som ska anses vara den centrala och 

som ger rätt bild av bolagen, resultaträkningen eller balansräkningen. 

2.3 Nuvarande redovisning av leasing, IAS 17 

I dagsläget är det IAS 17 som reglerar redovisningen av leasingkontrakt. Enligt IAS 17 

klassificeras leasingavtal antingen till finansiell eller operationell leasing och eftersom avtalen 

behandlas olika så redovisas de även olika.  

Leasingavtal redovisas som finansiella leasingavtal om väsentliga risker och fördelar som 

förknippas med ägandet av ett objekt överförs från leasinggivare till leasingtagare. Ägandet 

kan, men inte nödvändigt, slutligen överlämnas till leasingtagaren (IAS 17.4, 2:a stycket).  

Vid ett finansiellt leasingavtal redovisas leasingavtalet som tillgångar och skulder på 

balansräkningen. Vid leasingperiodens början redovisas tillgången och skulden till 

leasingobjektets verkliga värde eller till nuvärdet av minimileasingavgiften om detta är lägre, 

och båda dessa värden fastställs vid leasingavtalets början (IAS 17.20). Minimileasingavgiften 

ska fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Räntan ska fördelas över leasingperioden 

så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för 

den under respektive period redovisade skulden (IAS 17.25). Sedan skrivs tillgången av med 

amortering och ränta.  
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Operationellt leasingavtal innebär att väsentliga risker och fördelar som förknippas med 

ägandet av ett objekt inte överförs från leasinggivaren till leasingtagaren (IAS 17.4, 3). 

Leasingavgiften vid operationellt leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden vilket 

betyder att det belastar resultaträkning (IAS 17; Sundgren et al 2013, s. 149-160). Det finns 

skillnader mellan klassificeringarna och största skillnaden är att vid ett finansiellt leasingavtal 

tas det upp som en skuld men däremot med ett operationellt leasingavtal görs det inte och 

beroende på vilken klass leasingavtalen ingår i så redovisas leasingavtalet olika (Sundgren et 

al 2013, s. 149-160).  

Innan IAS 17 standarden så var det RR 6:99, från redovisningsrådet som gällde för svenska 

företag. RR 6:99 överensstämde med IAS 17 vilket betyder att innehållet i RR 6:99 var samma 

som i IAS 17. Därför blev det inte en stor förändring för företagen när man gick över till IAS 17 

(RR 6:99). 

2.4 Nya leasingstandarden IFRS 16 

Den nya leasingstandarden IFRS 16 utfärdades 2016 och ska ersätta IAS 17. Den nya 

standarden IFRS 16 gäller för räkenskapsår som börjar från och med januari 2019. Precis som 

IAS 17 så klassificeras leasingavtal till operationell eller finansiell leasingavtal men kriterierna 

för att tillhöra en viss klass är inte lika som IAS 17 (IFRS 16). Innan den nya standarden kan 

börja tillämpas i Europa så måste standarden godkännas av EU och i nuläget så ser det ut som 

att det inte finns några hinder för det (Thorstensson & Hällefors 2016). 

Leasingavtal där leasingperioden inte överstiger 12 månader eller har lågt värde klassificeras 

som operationella leasingavtal. Kostnaderna för operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt 

över leasingperioden, så som i IAS 17 (IFRS 16).  

Leasingavtal där leasingperioden löper mer än 12 månader klassificeras som finansiella 

leasingavtal. Om leasingavtal löper mindre än 12 månader men har högt värde klassificeras de 

också som finansiella leasingavtal. Detta innebär att leasingavtalet tas upp som en tillgång i 

balansräkningen och avgifterna som ska betalas under leasingperioden tas upp som skuld. 

Skulden består då av amortering och räntor och när dessa betalas så skrivs tillgången av (IFRS 

16).  
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IFRS 16 gör undantag för följande (IFRS 16:3): 

- leasingavtal som rör prospektering av mineraltillgångar, olje- och gasfyndigheter och 

andra liknande icke-förnyelsebara naturtillgångar 

- leasing av biologiska tillgångar som innehas av en leasingtagare  

- Servicekoncessionsarrangemang  

- licenser av immateriella rättigheter som beviljats av en uthyrare och  

- rättigheter som innehas av en leasingtagare enligt licensavtal för föremål såsom filmer, 

video, manuskript, patent och upphovsrätter inom ramen för IAS 38 (IFRS 16).  

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Kapitaliseringsmodellen utformas 

Eugene A. Imhoff, Jr., Robert C. Lipe och David W. Wright skapade i sin artikel “Operating 

Leases: Impact of Constructive Capitalization” en kapitaliseringsmodell som omvandlar 

redovisade minimileasingavgifter i årsredovisningen till skulder och tillgångar. 

Imhoff et al upptäckte ett mönster där fler och fler företag i USA ökade sin leasing, samtidigt 

som dessa företag såg till att utforma leasingavtalen på ett sådant sätt att dem gick runt de 

krav som fanns för att klassificera avtalen som finansiella leasingavtal (Imhoff, Lipe & Wright 

1991, s. 51-52). De bestämde sig därför för att undersöka hur kapitaliseringen av dessa 

operationella leasingavtal skulle påverka tillgångar, skulder och nettoinkomsten om dem 

omvandlades till finansiella leasingavtal, det vill säga dessa leasingavtal ska ha samma 

uppställning som om de var ett kredit köp finansierades till 100 procent med ett lån (Imhoff 

et al 1991, s. 52). 

1997 publicerade Imhoff, Lipe och Wright en fortsättning på sin studie från 1991. I denna 

studie kritiserades studien som gjordes under 1991 för att de endast tagit balansräkningen i 

beaktning vid användning av deras kapitaliseringsmodell. Ytterligare forskning både av dem 

själva och av andra hade under åren mellan 1991-1997 kommit fram till att effekterna av en 

kapitalisering av operationella leasingavtal även spreds till resultaträkningen. Imhoff et al 

(1997) såg sig därför tvungna att utöka sin modell till att även inkludera dessa effekter. 

I sitt första försök med modellen där endast effekterna på balansräkningen undersöktes, 

visades de sig ge en minskning med 9 % i företagets ROA (Return on Assests) och en ökning på 
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30 % på D/E (Total Debt to Total Equity) (Imhoff et al 1991, s. 60). De fick liknande resultat 

men större procentuella förändringarna, när de undersökte 14 företag i sju olika branscher, 

det visade sig att ROA minskade efter en kapitalisering av de operationella leasingavtalen och 

D/E ökade (Imhoff et al 1991, s. 61). 

Den förändring av nyckeltalen som fås efter en kapitalisering av deras utökade modell, menar 

Imhoff et al (1991; 1997) kan ge större förändrad syn på ett bolag än vad de tidigare trott. Den 

utökade modellen påverkar flera nyckeltal då den involverar både balans- och resultaträkning 

och kan därmed ge flera och ökade effekter från beslutsfattare i bolaget eller bland dess 

intressenter. 

2.5.2 Vidareutveckling av kapitaliseringsmodellen 

Efter att ha uppmärksammat att en ny leasingstandard började arbetas på år 2006 av IASB, 

genomförde Fülbier, Silva och Pferdehirts (2008) en undersökning i Tyskland där de använde 

kapitaliseringsmodellen framtagen av Imhoff et al (1991; 1997). En hel del tidigare studier har 

gjorts inom området leasing, så tidigt som 1965, men det som Fülbier et al (2008) mest är 

intresserade av är hur ombildning av operationella leasingavtal till finansiella leasingavtal 

kommer att påverka företagens årsredovisningar och därmed ett antal nyckeltal. 

Deras fokus på tyska företag kommer sig från att det finns en mängd tidigare studier fokuserat 

på länder utanför EU bland annat USA, Australien och Kanada (Fülbier et al 2008, s. 125). 

Tillexempel är studierna som ligger till grund för kapitaliseringsmodell framtagen av Imhoff et 

al (1991; 1997), utförda i USA. 

Undersökningen är vid och tar med ett 90-tal olika företag på tre olika börsindex i Tyskland 

(Fülbier et al 2008, s. 126). Det undersöks bland annat om hur omvandlingen påverkar 

resultat- och balansräkningen. De tittar också på ett antal nyckeltal som används av både 

externa och interna intressenter. De externa kan vara tillexempel kreditgivare, för utvärdering 

av kreditrisker eller kovenanter i avtalen, aktiehandlare, för att utvärdera om företaget är värt 

att investera eller inte i, men även för konkurrenter eller samarbetspartners. 

Fülbier et al (2008, s. 141) kom fram till liknande resultat som tidigare forskning. Störst skillnad 

syns det på balansräkningen och nyckeltal därifrån, de tror att beslutsfattare inom bolagen 

kommer försöka utföra motarbetningar för att minska inverkan av vad dessa 

värderingsförändringar kan innebära, t.ex. att kovenanter inte hålls vid en kapitalisering. 
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Resultaträkningen däremot påverkas som helhet inte lika mycket vilket är i linje med tidigare 

studier. 

2.5.3 Andra studier 

Tai (2013) undersöker vilken effekt en kapitalisering har på nyckeltal hos två utvalda 

snabbmatskedjor i Hong Kong. Detta efter att IASB och FASB 2010 gick ut med ett gemensamt 

utkast om det tänkta nya sättet leasingavtal ska behandlas i bolag och återförandet av dem 

till balansräkningen, det vill säga kapitalisering av dem. Han antar att en kapitalisering kommer 

att ge bolag med stora operationella leasingavtal ökade tillgångar, skulder och minskat eget 

kapital. Vilket i sin tur skulle ge försämrade räntabilitet på totala tillgångar och 

skuldsättningsgrad. Resultaten visar på att hans åtagande var korrekta, de två undersökta 

bolagen får betydande försämrade nyckeltal efter en kapitalisering, något som kan leda till ett 

negativt spår hos bolagets aktie, bonussystem och dess fortsatta verksamhet. 

Lee, Paik och Yoon (2014) använder data från åren 1990 till 2011 för att undersöka de effekter 

en kapitalisering av operationella leasingavtal kan ha på kovenanter hos amerikanska bolag. I 

sin undersökning använde dem åtta stycken nyckeltal som är vanligt förekommande som 

kovenanter så som soliditet, kassaflöde- och räntebaseradenyckeltal. De studerade effekterna 

för två år hos de utvalda bolagen och fick fram att en kapitalisering inte alltid försämrar 

nyckeltalen. För vissa av de undersökta bolagen försämrades nyckeltal till sådan grad att de 

översteg den nivå som kovenanterna är satta till. Samtidigt fick de fram att för vissa bolag 

förbättrade sina nyckeltal och gav därför en positiv förändring gentemot gränsnivåerna i 

kovenanterna. De såg ett mönster där varje nyckeltals förändring är beroende på dess 

uppbyggnad men också på den finansiella situation som bolaget befann sig i innan en 

kapitalisering. 

Cornaggia, Franzen och Simin (2013) undersöker hur en kapitalisering skulle påverka olika 

analysinstrument för risk- och lönsamhetsanalys hos amerikanska bolag. De hämtar sitt data 

från åren 1980 till 2007 och tar med alla bolag i databasen CRSP-Compustat. De valda 

instrumenten är sådana som enligt dem är vanligt förekommande och som kan ge oklara 

resultat hos bolag som innehar stora operationella leasingavtal. Deras resultat visar på att de 

valda instrumenten underskattar riskerna och överskattar lönsamheten i de undersökta 

bolagen som förlitar sig stort på operationella leasingavtal. Resultaten varierar stort då de är 
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helt beroende av den mängd operationella leasingavtal som varje enskilt bolag använder sig 

av, bolag med noll operationella leasingavtal påverkas så klart inte alls av en kapitalisering. De 

avslutar med att säga att en kapitalisering av operationella leasingavtal borde tas i beaktande 

vid en värdering av ett bolag, annars löper man risken att få en skev och inkorrekt bild av 

bolagets finansiella situation. 

Paik, Smith, Lee och Yoon (2015) undersöker hur kapitalisering av operationella leasingavtal 

kommer att påverka kovenanter. Detta görs genom att de undersöker kontrakt med 

kovenanter från åren 1996 till 2009 för att se hur ofta dessa har resultaträkningsbaserade 

nyckeltal gentemot balansräkningsbaserade nyckeltal. Resultaten visar på att långivare blir 

influerade av de operationella leasingavtal som finns och därför har en kapitaliseringen av 

dessa i åtanke när de formar kraven för krediterna. Detta pekar på att en ny standard som 

kräver en kapitaliseringen av leasingavtalen inte skulle ha så stor inverkan på kovenanterna i 

kontrakten, då långivaren redan tagit hänsyn till detta. Istället skulle en kapitalisering ge en 

mer komplett bild av balansräkningen och undanröja kravet att ta en kapitalisering i åtanke 

vid utformning av kovenanter. 
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3. Metod 

I denna studie har ett kvantitativt tillvägagångssätt använts. Den kvantitativa 

forskningsstrategin eftersöker statistiska, generaliserbara och kvantifierbara resultat. 

Kvantitativ forskningsmetod försöker uppnå verkligheten på ett mer generaliserbart sätt, för 

att lättare kunna föra över resultaten och de modeller man använder till andra grupper och 

tänkta situationer. T.ex. att en studie går att utföra både i Sverige och i Tyskland, med samma 

metoder för att då få resultat som går att jämföra.  

Med kvantitativ forskning använder man sig av metoder där man vill utgå ifrån väl strukturerad 

data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller siffror t.ex. årsredovisningar där 

data är tryckt och bestämd (Bryman & Bell 2013, s. 162-185). Eftersom empirin som denna 

studie bygger på är data hämtad ifrån företagens årsredovisningar har den kvantitativa 

forskningsmetoden använts. 

3.1 Population och urval 

Populationen i vår studie består av noterade svenska aktiebolag som tillämpar IFRS 

rekommendationerna. Detta eftersom den nya standarden beröra företag som redovisar 

enligt IFRS rekommendationer. 

Vi har gjort ett s.k. kvoturval vilket innebär att man gör ett stickprov som består av en viss 

kategori (Bryman & Bell 2013, s. 207-210). Vårt kvoturval består av bolag på OMX Stockholm 

Large Cap. Anledningen till att vi gjort på detta sätt är för att vi följer Fülbier et al (2008) genom 

att välja ett börsindex med de börsmässigt största bolagen på vår valda aktiebörs.  

3.2 Bortfall 

Vårt urval består av de 76 bolag som fanns på OMX Large CAP Stockholm den 28 mars 2016. 

Utav dessa kunde vi använda 47 i vår studie. De resterande 29 bolagen föll bort på grund utav 

en kombination av att de inte hade den information om leasingavtal som 

kapitaliseringsmodellen behövde eller att de inte var svenska bolag. En del av bolagen hade 

ingen leasing där de själva var leasingtagare eller hade så lite leasing som leasingtagare att 

inga siffror fanns utöver årets leasingavgifter. Ett av bolagen redovisade endast finansiell 

leasing och ingen operationell leasing som leasingtagare och plockades därför också bort. Vårt 
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bortfall på 38 % kan ses som tämligen stort, men är inte helt olikt de 27 % som Fülbier et al 

(2008) hade eller 46 % för Paik et al (2015). 

3.3 Datainsamling 

Vår data kommer från årsredovisningarna från 2013 och 2014 för de valda bolagen. Från dessa 

årsredovisningar har vi samlat in den information som behövs. Den information som vi 

behövde få från dessa årsredovisningar är bland annat data för att kunna räkna fram nyckeltal 

såsom eget kapital, skulder, resultat, räntekostnader. I årsredovisningar finner vi även 

information för framtida minimileasingavgifter i form av noter, dessa behövdes för att kunna 

utföra de beräkningar som kapitaliseringsmodellen kräver. Årsredovisningarna kommer även 

ligga till grund för antagandet om den ränta vi använder oss av. Vidare kommer uppgifter om 

de senaste tio årens skattekostnader och årets resultat att inhämtas från Retriever Business 

egna sammanställningar. 

3.4 Forskningsmetod 

Vi använder oss av en kapitaliseringsmodell som Imhoff et al (1991; 1997) och Fülbier et al 

(2008) har utvecklad, för att kunna beräkna kapitaliseringen av operationella leasingavtal. 

Studien börjar med att beräkna hur nyckeltalen ser ut för de företag vi har valt utifrån 2014 

års årsredovisning. Vi använder oss av nyckeltal som har använts i tidigare forskning av Imhoff 

et al (1991; 1997) och Fülbier et al (2008). Genom kapitaliseringsmodellen har vi omvandlat 

operationella leasingavtal till finansiella för att se påverkan på resultat- och balansräkningen, 

därefter togs nyckeltalen fram efter kapitaliseringen. Med hjälp utav detta kan vi jämföra med 

nyckeltalen vi fick fram tidigare, för att se om det finns en skillnad. Resultatet av studien 

kommer därefter jämföras med tidigare forskning. 

3.5 Kapitaliseringsmodellen 

3.5.1 Start skottet för kapitaliseringsmodellen 

Imhoff et al (1991; 1997) tog fram en modell för att kapitalisera de operationella 

leasingavtalen ett bolag har. Denna modell bygger på det tillvägagångssätt som bolagen själva 

skulle använda om de ingår ett leasingavtal som måste klassificeras som ett finansiellt 

leasingavtal. Skillnaden här är att bolagen vet exakt de uppgifter som krävs t.ex. leasingtiden, 
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ränta, leasingavtalets årliga kostnader, detta är saker som ingår i avtalet och som bolaget har 

direkt tillgång till. Imhoff et al (1991; 1997) måste däremot utgå från den offentliga 

information som finns i bolagens årsredovisningar och därmed kommer det behövas ett antal 

antaganden om bolagens leasingavtal. 

Modellen utgår ifrån de minimileasingavgifter som företagen enligt SFAS 13 måste notföra i 

årsredovisningen. Från dessa minimileasingavgifter kan nuvärdesskulden av leasingavtal 

approximeras, så om det vore finansiella leasingavtal. Utifrån denna skuld räknar de sedan ut 

den kvarvarande tillgången. Detta förutsätter att tillgången ansågs vara finansierad till 100 

procent med ett lån, när leasingavtalet först ingicks (Imhoff et al 1991, s. 53). Ett exempel är 

att istället för att leasa en bil, så köper man den och finansierar detta till 100 procent med 

lånat kapital. 

Imhoff, Lipe och Wright kom ut med en ny undersökning 1997. I denna artikel utökar de sin 

tidigare modell för kapitalisering av leasingavtal. I sin tidigare studie undersökte de endast 

förändringar i balansräkningen, genom att framför allt se på nyckeltalen ROA och D/E. De 

antog att påverkan på rörelseresultatet var noll (Imhoff et al 1997, s. 12). 

Med ett operationellt leasingavtal hamnar alla utgifter innan rörelseresultatet, medan det 

med ett finansiellt blir en uppdelning med en del utgifter innan och en del efter. Detta medför 

att de ränteutgifter som tillkommer på grund utav skulden, om räntan är större än noll, har en 

inverkan på rörelseresultatet. Denna förflyttning av belopp ger en positiv effekt på 

rörelseresultat som är störst i början av ett leasingavtals livslängd men som avtar i takt med 

man närmare sig leasingavtalets slut. 

De fick fram att det finns väsentliga skillnader hos resultatet av en omvandling, om man 

använde deras tidiga modell eller deras senare modell som även påverkade resultaträkningen 

(Imhoff et al 1997 s. 29-31). Effekterna på resultaträkningen som helhet kan anses vara lågt, 

men att vissa delar av resultaträkningen påverkas mer än andra tillexempel rörelseresultatet 

före och efter en kapitalisering. 

3.5.2 Kapitaliseringsmodellen modifieras 

Fülbier et al (2008) använder den modell som Imhoff et al (1991; 1997) har tagit fram och 

vidareutvecklar den för att kunna användas på tyska bolag. Detta görs då original modellen är 

baserad på US GAAP och där redovisar företagen minimileasingavgifter på ett annat sätt än 
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vad de måste göra enligt IAS 17. Enligt den amerikanska standarden ska minimileasingavgifter 

notföras med varje år för sig d.v.s. det blir sex poster totalt. Enligt IAS 17 ska 

minimileasingavgifter redovisas i tre olika poster. Där den mellersta posten är en ihop slagning 

av posterna två till fem i den amerikanska standarden. För att kunna använda modellen som 

Imhoff et al (1991; 1997) tog fram måste minimileasingavgifter för posten 2 till 5 år delas upp 

i fyra olika poster. Detta görs genom att använda en degressionsmodell som utgår från år 1 

och sedan minskar minimileasingavgifterna konstant över de nästkommande fyra åren. 

Å𝑟 𝑡𝑣å 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑒𝑚 = ∑ År ett ∗ 𝑑𝑔𝑡

4

𝑡=1

 

Formel 1: Degressionsmodellen 

Fülbier et al (2008) avviker från tidigare forskning i två viktiga antaganden kopplade till 

kapitaliseringsmodellen. Det första är den diskonteringsränta som ska användas för att 

nuvärdes bestämma minimileasingavgifterna. Här används företagsspecifik 

diskonteringsränta, baserad på exempelvis känd pensionsränta i årsredovisningen (Fülbier et 

al 2008, s. 127). Tidigare forskning, som även inkluderar Imhoff et al (1991; 1997), har använt 

en fast ränta för alla företag i undersökningen, allt från 6 % till 10 %. Detta menar Fülbier et al 

(2008) kan ge en missvisande bild, då individuella företag kan förhandla om räntans storlek 

med sina kreditgivare. Sådan förhandling är väldigt anpassad just för det företag som 

förhandlar, på grund av deras ekonomiska ställning, bransch de verkar i osv. Det andra är att 

de har en företagsspecifik skattesats för varje företag i undersökningen (Fülbier et al 2008, s. 

127). Här används historisk data 10 år bakåt i tiden. De har använt skillnaden mellan betald 

skatt och resultat före skatt över dessa år, för att sedan ta medianen för dessa värden och 

använt denna median som varje företags skattesats. Fülbier et al (2008, s. 127) nämner här 

att de vet om att detta medför en del problem, tillexempel tar det inte hänsyn till 

bokslutsdispositioner, landets verkliga skattesats eller avsättningar, som alla kan påverka hur 

mycket skatt som betalts. Men de får fram en skattesats som för företag verkar trovärdig och 

speglar de specifika företagets situation. 

En ytterligare ändring som Fülbier et al (2008) gör är rörande påverkan på resultaträkningen. 

Här använder de minimileasingavgifterna för < 1 år för båda åren, 2003 och 2004 i deras fall, 

för att räkna ut ett medelvärde på betalda leasingavgifter under året 2004. Tanken bakom 
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detta är att de leasingavgifter som bolaget redovisar även innehåller avgifter för leasingavtal 

som har en livslängd på mindre än 12 månader.  

Fülbier et al (2008) vidareutvecklade modell skiljer sig också i att de använder 

minimileasingavgifterna individuellt så mycket som mjöligt. Imhoff et al (1991; 1997) 

summerade sina siffror så fort dem kunde och gjorde nuvärdesberäkningar på totalsumman 

istället för var för sig.  

3.6 Tre viktiga antaganden för kapitaliseringsmodellen 

För att kapitaliseringsmodellen ska kunna användas krävs det att tre antaganden görs gällande 

räntan, skatten och kvarvarande livslängd på leasingavtalen. Alla dessa tre påverkar resultatet 

som erhålls av modellen. Tidigare forskning har använt olika sätt att få räntan och skatten 

medan leasingavtalens kvarvarande livslängd har varit lika. Här nedan förklaras hur vi tänkt 

och tagit fram dessa tre. 

3.6.1 Ränta 

Vi följer Fülbier et al (2008) sätt att ta fram diskonteringsränta. Tidigare forskning har ofta 

använt sig av en fast ränta mellan 6 % - 10 % (Fülbier et al 2008, s. 127), men även senare 

forskning har använt sig av en och samma ränta för alla företag de har undersökt (Cornaggia, 

Franzen & Simin 2013, s. 348; Paik, Smith, Lee & Yoon 2015, s. 976). Fülbier et al (2008) har 

istället använt sig av en individuell ränta för varje företag. Diskonteringsräntan har tagits fram 

genom att i årsredovisningen se vad företagen har använt för ränta för t.ex. 

pensionsåtaganden. Där sådan ränta ej gick att få fram, har medianen av de räntor som 

framkommit för övriga företag används istället som en approximation. 

3.6.2 Skatt 

Vi har i denna undersökning använt oss av olika skattesatser för varje bolag. Fülbier et al (2008, 

s. 127) använder en företagsspecifik skattesats, då företagen själva kan påverka den 

redovisade skattekostnaden i koncernredovisningen. Medan tillexempel Cornaggia, Franzen 

och Simin (2013, s. 348) har använt sig av en enda skattesats framtagen som en marginalskatt 

över åren 1980 till 2007. 

Skattesatsen har vi tagit fram genom att räkna fram kvotvärde för betald skatt dividerat med 

resultat före skatt. Detta genomfördes sedan för de senaste tio åren, om det är möjligt, och 
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följdes av att medianen räknades ut och detta medianvärde är vår skattesats för de enskilda 

bolaget. 

I denna uppsats har vi valt att använda medianen av de senaste tio årens kvot mellan betald 

skatt och resultat innan skatt så som det är taget från Retriever Business. Medianen av tidigare 

andel betald skatt används för att halva leasingavtalens livslängd har förbrukats och hade de 

då varit finansiella från början hade de under åren som redan gått påverkats av andra 

bolagsskattesatser än vad som är brukligt idag. 

3.6.3 Livslängd på leasingavtal 

Den totala livslängden och den kvarvarande livslängden på leasingavtalen har en stor roll i 

kapitaliseringsmodellen vi använder oss av i uträkning av skillnaden mellan nuvarande skulder 

och tillgångar. Därför följer vi Fülbier et al (2008, s. 130) när de väljer ett förhållande mellan 

kvarvarande livslängd och totaltlivslängd på 50 %. Vidare menar de att det är liten skillnad 

mellan en ökning eller minskning med 10 % enheter. D.v.s. så har halva tiden av de leasingavtal 

som presenteras i årsredovisningen via minimileasingavgifter redan gått. 

3.7 Nyckeltal 

För att få fram hur omvandlingen av operationella leasingavtal till finansiella leasingavtal 

påverkar årsredovisningens balans- och resultaträkning har vi i denna undersökning använt 

oss av ett antal nyckeltal. Dessa nyckeltal kan även användas av utomstående intressenter av 

företagen, t.ex. investerare eller kreditgivare och är då viktiga verktyg för att få en bild av 

företagens ekonomiska situation (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002; Öberg 2012). Vi 

använder oss av samma nyckeltal som Fülbier et al (2008) använde sig av i deras undersökning.  

Nyckeltalen är uppdelade i tre block utifrån vad det är de beskriver. 

- Nyckeltal fokuserade på balansräkningen. 

- Nyckeltal fokuserade på lönsamheten. 

- Nyckeltal fokuserade på värdering utifrån kapitalmarknaden. 

Där det står att ett medelvärde har används, har vi tagit medelvärdet av värdena presenterade 

i årsredovisningarna för år 2013 och 2014. 



18 
 

3.7.1 Nyckeltal fokuserade på balansräkningen. 

Vi använder oss av tre stycken nyckeltal för att se effekterna på balansräkningen. Dessa 

nyckeltal beskriver bolagets risktagande både för den löpande driften och finansiellt. Genom 

att se vilka effekter kapitaliseringsmodellen har på dessa nyckeltal kan riskbilden av ett bolag 

ses på ett annat sätt (Öberg 2012, s. 127-138).  

Kapitaliseringen av operationella leasingavtal grunder sig i att det kommer uppstå en tillgång 

och en skuld. Nyckeltalen nedan kommer då ha en central roll för att visa effekterna på 

balansräkningen. Vissa av nyckeltalen förväntar vi ska påverkas mer än andra. Intensitet av 

investeringar kommer att öka med lika mycket på bägge sidorna om divisionsstrecket, 

förändringarna förväntas vara positiva och inte allt för stora, medan soliditet tillexempel 

förväntas få en negativ förändring. Detta grundar sig i att eget kapital i de allra flesta fallen 

ska påverkas negativt, så som modellen är uppbyggd att fungera. Samtidigt som tillgångarna 

ökar, skillnaden mellan eget kapital och totala tillgångar borde då öka och soliditeten därmed 

minska efter en kapitalisering. 

Skuldsättningsgraden har en omvänd ökning och minskning av täljare och nämnare än 

solideten. Här är eget kapital som förväntas minska i nämnaren vilket i sig självt skulle ge en 

negativ förändring av nyckeltalet. Täljare, i detta fall skulder, kommer dock samtidigt att öka 

och skillnaden skulder till eget kapital kommer blir större då båda sidorna av strecket går åt 

olika håll. 

Två av nyckeltalen kommer då att få sina täljare och nämnare att öka eller minska i motsatt 

håll, detta medför en större klyfta mellan dem och en tänkbar större förändring av nyckeltalen. 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =  
𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 2: Intensitet av investeringar 
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𝐸𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 3: Soliditet 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑙å𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Formel 4: Skuldsättningsgrad 



19 
 

3.7.2 Nyckeltal fokuserade på lönsamhet 

Lönsamhet beskriver hur väl bolagets förmåga att använda dess resurser är. Nyckeltal 

fokuserade på lönsamhet kan användas både för att tillexempel se vilka framtida risker 

bolaget kan tänkas få men också för investering för att se hur sund en investering kan vara i 

bolaget. Med det resurser som bolaget har, hur väl används dem för och vad ger dem för 

lönsamhet. Detta kan även ha en inverkan internt i bolaget så som vid utformning av 

bonuspaket eller prestationsförmåner och dylikt då dessa kan vara kopplade till bolagets 

lönsamhet (Nilsson et al 2002, s. 136-148). 

Vi använder oss av sex stycken nyckeltal inom denna kategori. Fyra av nyckeltalen kommer att 

påverkas på bägge sidor av division strecket. Rörelsemarginal kommer endast få en förändring 

av sin täljare, EBIT, och kapitalomsättningshastighet endast av sin nämnare, medelvärdet av 

sysselsatt kapital.  

EBIT förväntas inte beröras något större av en kapitalisering, men den effekt som kommer ske 

förväntas vara positiv. Vilket väntas ge en mindre positiv förändring av nyckeltalet 

rörelsemarginal. Detta gäller på samma sätt kapitalomsättningshastighet, som kommer få en 

ökning i nämnare. Vilken storlek förändringen av nyckeltalet som kommer ske har mycket med 

hur mycket operationell leasing bolaget har jämfört med dess skulder i dagsläget. Desto 

mindre operationell leasing gentemot skulder som bolaget har desto mindre kommer 

förändringen i kapitalomsättningshastigheten att bli.  

Räntetäckningsgrad förväntas få en negativ förändring då, modellen är uppbyggd på ett 

sådant sätt att den bör ge en större positiv effekt på räntekostnader än på EBIT. 

Räntekostnaderna kommer då att procentuellt öka mer än EBIT och därför ge en minskad 

räntetäckningsgrad. 

De tre avkastningsnyckeltalen beskriver bolagets förmåga att förränta de kapital som bolaget 

har, antigen som är tillskjutet från ägare eller från kreditgivare av olika slag (Öberg 2012, s. 

141-149, 152-153). Avkastning på eget kapital är de nyckeltalet av dem som kan komma att 

ha störst variation, då förändringen på eget kapital i allra flesta fall kommer vara negativt och 

kapitaliseringens effekt på årets resultat kan variera mellan att vara positivt och negativt. 

Detta får en större effekt på nyckeltalet då skillnaden mellan täljare och nämnare kan öka 

markant om de förändras åt olika håll. 
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𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Formel 5: Vinstmarginal 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑔𝑛𝑎𝑟 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Formel 6: Avkastning på totala tillgångar 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Formel 7: Avkastning på sysselsatt kapital 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (−𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒)
 

Formel 8: Avkastning på eget kapital 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Formel 9: Kapitalomsättningshastighet 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
 

Formel 10: Räntetäckningsgrad 

3.7.3 Nyckeltal fokuserade på värdering utifrån kapitalmarknaden. 

Dessa tre nyckeltal korrelerar direkt mot bolagets börsvärde och vad olika intressenter kan 

tänkas se som värdet av bolagets aktier. Att få använda nyckeltal som talar om vinst per aktie 

eller relationen börsvärdet och årets resultat kan hjälpa investerar att få en blick över om 

bolagets aktier är köpvärda eller inte (Hillier, Jaffe, Jordan, Ross, Westerfield 2012). Det är 

också simpelt för olika intressenter att snabbt jämföra bolag av olika storlekar med varandra. 

Alla tre nyckeltal har gemensamt att endast en sida om divisionsstrecket påverkas av 

kapitaliseringsmodellen, den andra sidan är oförändrad. Både vinst per aktie och P/E påverkas 
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av modellens effekt på årets resultat, medan EK/Bv av förändringen av eget kapital. På grund 

utav detta borde en större förändring i EK/Bv förekomma än i de andra två nyckeltalen. Eget 

kapital påverkas betydligt mer än vad årets resultat för. En annan faktor att komma ihåg är att 

i de allra flesta fallen är effekten av modellen en negativ förändring av eget kapital, medan 

årets resultat är både negativa och positiva förändringar. Detta borde visa sig i att EK/Bv till 

största delen har en negativ förändring efter en kapitalisering, medan de andra två nyckeltalen 

kan få både positiva eller negativ utfall. 

 

𝑃 / 𝐸 = 
𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡)

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒
 

Formel 11: P/E-tal 

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =  
Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

Formel 12: Vinst per aktie 

 

𝐸𝐾 / 𝐵𝑣 =  
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 (𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡)
 

Formel 13: Eget kapital / Börsvärde 

3.8 Reliabilitet och replikbarhet  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, kommer resultatet bli detsamma om studien skulle göras 

om på nytt eller påverkas studien av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell 

2013, s. 62-63, 290-292). Denna studie baseras på data som har samlats in från olika 

årsredovisningar genom Retriever Business. Årsredovisningarna är fastställda och publicerade 

av företagen vilket gör att dess data blir tillförlitligt, utifrån att det är den data alla 

utomstående har att tillgå. Kapitaliseringsmodellen som används i studien har utvecklats av 

olika forskare och har använts i tidigare forskning. Att modell har använts i tidigare forskning 

visar att den är tillförlitligt på så sätt att modellen kan upprepas och att den inte är alltför 

komplex. Om denna studie skulle göras på nytt med samma data så skulle studien visa samma 

resultat. Däremot om andra årsredovisningar eller data från andra företag väljas så skulle 

samma resultat inte uppnås då beloppen i företagens årsredovisningar kommer ha ändrats.  
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Replikbarhet innebär att en studie ska kunna replikeras. För att en undersökning ska kunna 

vara replikbar måste undersökningens tillvägagångssätt beskrivas i detalj (Bryman & Bell 2013, 

s. 63-64). Metoden och tillvägagångsättet i denna studie har förklarats i detalj, även ett 

exempel på hur kapitaliseringsmodellen tillämpas har redovisats i studien. Även det data som 

studien använder sig av finns öppet tillgängligt. Därmed är replikbarheten stark i denna 

undersökning.  

3.9 Källkritik  

All data i studien har hämtats från olika institut och företag. Finansiella rapporter har hämtats 

från Retriever Business, en oberoende informationstjänst som lagrar finansiella information 

från svenska bolag. All data i Retriever Business hämtas bland annat från bolagsverket och vi 

har även kontrollerat att informationen som anges i informationstjänsten stämmer överens 

med det företagen publicerat, genom att jämföra årsredovisningarna med information som 

anges i Retriever Business. Information om standarden har hämtats ifrån oberoende institut 

som arbetar med utveckling av standarder och reglering inom ekonomi, exempelvis 

International Accounting Standard Board.  

3.10 Metodkritik 

Metoden som vi använder oss av i studien är hämtad ifrån tidigare forskning som Imhoff et al 

(1991; 1997) och Fülbier et al (2008) har utvecklat. Anledningen till att vi använder oss av 

denna kapitaliseringsmodell är för att modellen är gjord för kapitalisering av operationella 

leasingavtal som är inriktad på påverkan på nyckeltalen. Kapitaliseringsmodellen har 

utvecklats av olika forskare och vi använder oss av den senaste modifikationen som gjordes 

av Fülbier et al (2008). Modellen har använts i ett stort antal studier över hela världen, både 

så som Fülbier et al (2008) använder den för att se effekterna på nyckeltal, samt också 

tillexempel som ett led till att se effekterna på kovenanter. Detta visar att modellen är möjlig 

att upprepa och att den är prövad av andra.   
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4. Praktiskt tillvägagångssätt 

Vi ska här beskriva hur det praktiskt går till när vi använder den kapitaliseringsmodell som 

ligger till grund för alla beräkningarna i denna studie. Vi utgår från den kapitaliseringsmodell 

som Imhoff et al (1991; 1997) och Fülbier et al (2008) har tagit fram. Detta kommer att göras 

i två steg; först kommer inverkan på balansräkningen att visas och sedan på resultaträkningen 

att beskrivas. En anledning till att vi delar upp det är att beräkningarna för balansräkningen 

ligger som grund för resultaträkningens beräkningar. Men även för att modellen först bara 

innefattade påverkningar för balansräkningen, som Imhoff et al (1997) sedan utökade för att 

inkludera resultaträkningens påverkan. Denna kapitaliseringsmodell har använts på alla de 

bolag som har undersökts i denna studie. 

4.1 Påverkan på balansräkningen 

Till och börja med måste en ränte- och en skattesats fastställas för det berörda företaget som 

ska undersökas. Både diskonteringsräntan och skattesatsen får vi fram enligt de 

instruktionerna som angetts tidigare i denna studie. Vi kommer att använda oss av PEAB som 

exempelbolag i detta avsnitt. Bolagets skattesats är 21 % och räntan är 2,8 %. 

Enligt IAS 17 ska minimileasingavgifterna för kommande år redovisas som en not. I denna not 

ska dessa avgifter delas upp i tre olika grupper; 1 år, 2 till 5 år och 5 år och framåt. Modellen 

vi använder har sin grund från de amerikanska redovisningsstandarder, där 

minimileasingavgifter redovisas separat för varje år upp till 5 år och framåt. Därför måste vi 

här omvandla posten 2 till 5 år till 2 år, 3 år, 4 år och 5 år. Detta görs genom att använda en 

formel som Fülbier et al (2008) tog fram i sin undersökning. Genom att utgå ifrån att 

minimileasingavgifterna kommer att minska varje år, kan man utifrån år 1 få fram en 

degressionsfaktor som delar upp posten 2 till 5 år i fyra individuella poster vars summa är lika 

med posten 2 till 5 år som står i bolagets årsredovisning. Praktiskt gör vi detta genom att i 

Excel utgå ifrån år 1 och sedan använda ”Goal Seek” funktion för att tala om att summan av 

fyra celler ska bli lika med årsredovisningens redovisade belopp för 2 till 5 år. 
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Tabell 1: Omvandling av notförda minimileasingavifter 

I årsredovisningen    Efter omvandling 

  Mkr      Mkr 

< 1år 408    År 1 408 

2 till 5 år 806  Till >>>  År 2 301 

5+ år 36    År 3 222 

     År 4 163 

     År 5 120 

      År 5+ 36 

 

Nästa steg är att dela upp detta i vad Fülbier et al (2008) kallar fem korgar. Varje korg 

innehåller de belopp som kan förväntas förfalla mellan varje år. Detta görs genom att minska 

föregående år med de efterföljande, år 1 minskas med år 2 och år 2 minskas med år 3 osv. På 

detta sätt får vi fram korgarna ett till fyra. Den femte korgen har värdet av år 5, detta belopp 

förväntas vara konstant under dess resterande livstid.  

 

Tabell 2: Uppdelning av kommande minimileasingavgifter i MSEK 

Korg 1 år Korg 2 år Korg 3 år Korg 4 år Korg 5+ år 

107 79 59 43 120 

 

Dessa fem värden ska sedan nuvärdesbestämmas individuellt. Diskonteringsräntan har vi tagit 

fram på ett sätt som redan beskrivits. Livslängden för varje ”korg” är ett år för Korg 1, två för 

Korg 2 osv. Den sista korgen 5+ år, har dock en annan livslängd. Denna livslängd får vi fram 

genom att dividera 5 år och framåt med år 5 som vi fick fram tidigare i våra beräkningar och 

sedan addera 5 till detta. I vårt fall blir den kvarvarande livslängden på Korg 5+, ((36 / 120 ) + 

5) = 5,36 år. 

 

Tabell 3: Nuvärde av minimileasingavgifter i MSEK 

Korg 1 år Korg 2 år Korg 3 år Korg 4 år Korg 5+ år Totalt 

104 152 166 160 585 1167 

 

När man summerar alla dessa nuvärden får man den framräknade skulden som dessa 

leasingavtal har enligt kapitaliseringsmodellen. 
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Vi fortsätter med att beräknad de tillgångar kapitalisering tillför. Genom att vi har delat upp 

minimileasingavgifterna i olika korgar med olika livslängd kan en mer exakt skillnad mellan 

skulder och tillgångar beräknas. Anledning till att storleken på skulderna och tillgångar skiljer 

sig åt är att tillgångarna antas skrivas av linjärt under sin livslängd, medan skulderna betalas 

av med amortering och en del ränta. Därför kommer skulderna efter år 1 alltid vara större än 

tillgångar ända tills sista året av leasingavtalet. 

Formeln för att räkna ut skillnaden mellan skulderna och tillgångarna är framtagen av Imhoff 

et al (1991; 1997) och har även har använts av Fülbier et al (2008), ser ut på följande vis. 

 

(𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−𝑻𝑳)

(𝟏 − (𝟏 + 𝒊)−Å𝑳)
∗ 𝑹𝑳/𝑻𝑳 

Formel 14: Relationsfaktor. TL = Total livslängd. ÅL = Återstående livslängd. i = diskonteringsfaktorn. 

 

Vi räknar ut relationsfaktorn för alla de fem korgarna vi fått fram tidigare och multiplicerar 

relationsfaktor med dess tillhörande korgsbelopp. Summeringen av dessa nya värden ger oss 

den totala tillgången som leasingavtalen har enligt kapitaliseringsmodellen. 

I och med detta sätt att beräkna kommer det att uppstå en teoretisk uppskjuten skatt. Då 

tillgångarna minskar snabbare än skulderna. Storleken på denna uppskjutna skatt får vi fram 

genom att ta skillnaden mellan de framräknade skulderna och tillgångar och multiplicerade 

detta med den framräknade bolagsskatten. Kvarvarande belopp efter att den uppskjutna 

skatten har minskat skillnaden mellan skulder och tillgångar, påverkar eget kapital och 

eventuellt minoritetsintresse. 

Andelen minoritetsintresse har fåtts fram genom att dividera eget kapital med eget kapital 

plus minoritetsintresse. 

 

Tabell 4: Effekterna på balansräkningen i MSEK 

Skuld Tillgång Uppskjuten skatt Eget Kapital Minoritetsintresset 

1167 1107 16,2 -43,8 0 
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4.2 Påverkan på resultaträkningen 

För att ta fram den inverkan kapitaliseringsmodellen har på resultaträkningen så börjar vid 

med att ta fram storleken på de avskrivningar som måste göras på tillgångarna. För att få ett 

mer exakt avskrivningsbelopp används ett genomsnittligt belopp, som tas fram genom att 

tillgångsbeloppen för två efter varandra följande år använts. I detta exempel används åren 

2013 och 2014.  

Först ska vi använda modellen för att räkna fram totala tillgångar och tillgångarna i varje korg, 

som beskrivits ovan, detta görs för både år 2013 och 2014. Vi tar sedan fram genomsnittet för 

de två årens gemensamma korgar. D.v.s. Korg 1 för 2013 summeras med Korg 1 för 2014 och 

sedan divideras detta med två, detta fortsätter vi sedan att göra för alla de 5 korgarna. 

Varje korg har som vi tidigare sagt en egen kvarvarande livslängd, 1 år för Korg 1, 2 år för Korg 

2 osv. För Korg 5+ räknas livslängden fram precis som nämnt tidigare i studien. Detta görs då 

för båda årens 5 år och framåt, som sedan summeras och delas på två för att få fram 

genomsnittlig kvarvarandelivslängd på dessa korgar. 

De genomsnittliga tillgångsbeloppen som vi fått fram för de båda årens korgar, divideras med 

varje korgs kvarvarande livslängd. Korg 2 delas med 2 år, Korg 3 med 3 år osv och sista korgen 

delas med den nyss framräknade genomsnittliga kvarvarande livslängden för Korg 5+. 

Tillslut summeras dessa fem värden och vi får fram den avskrivning som ska göras detta år 

enligt kapitaliseringsmodellen. 

Tabell 5: Beräkning av årets avskrivning i MSEK 

  Korg 1 Korg 2 Korg 3 Korg 4  Korg 5+   

Tidigare år (2013) 127 153 156 132 311   

Senaste året (2014) 103 148 159 152 545   

Genomsnittet 115 155,5 157,5 142 428   

Avskrivning 115 77,75 52,5 35,5 82,31 363 
 

För att räkna ut den skillnad en kapitalisering av leasingavtal har på rörelseresultatet, behöver 

vi ta fram skillnaden mellan de framräknade avskrivningarna och de teoretiskt betalda 

leasingavgifterna.  
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De betalda leasingavgifterna vi använder oss av är det genomsnittliga värdet av kommande 

minimileasingavgifter så som de är framförda i årsredovisningarna för 2013 och 2014 (posten 

1 år i noten om minimileasingavgifter). Genomsnittliga värdet för två år används för att 

leasingavtal som löper mindre än 12 månader ska ha så liten inverkan på beloppet som möjligt. 

Skillnaden mellan detta genomsnittliga värde och de framräknade avskrivningarna är det 

beloppet som kommer att påverka bolagets rörelseresultat. 

Vi fortsätter våra beräkningar med att ta fram de räntekostnader som de tänkta skulderna 

har. Även här använder vi ett genomsnitt, i detta falla genomsnittet av de framräknade totala 

skulderna för åren 2013 och 2014. Detta multipliceras sedan med den ränta vi har tagit fram 

för bolaget. Beloppet vi får fram är den räntekostnad skulderna har enligt modellen. 

Till slut räknar vi fram den påverkan modellen har på årets resultat och skattekostnad. Genom 

att ta fram skillnaden mellan beloppet som hänvisas till rörelseresultatet och räntekostnaden 

får vi fram ett resultat före skatt. Detta belopp multipliceras sedan med den för bolaget 

specifika skattesatsen och vi har då räknat fram alla de olika belopp som enligt 

kapitaliseringsmodellen påverkar resultaträkningen. 

 

Tabell 6: Effekterna på resultaträkningen i MSEK 

Leasingavgift Avskrivning Rörelseresultat Räntekostnad 
Resultat 

innan skatt Skatt Årets resultat  

397 -363 33,4 -29,5 4 -0,8 3,2 
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5. Empiri 

Här nedan presenteras de effekter som kapitalisering har gett på våra utvalda nyckeltal och 

på fyra delar av resultat- och balansräkningen som kapitaliseringsmodellen antas påverka. 

Data presenteras med sju olika ”delar” för att ge en överblick om data omfånget och vart 

större delen av bolagen ligger i datasamlingen. 

5.1 Resultat- och balansräkning 

Tabell 7: Resultat av kapitalisering på resultat- och balansräkning 

i MSEK 

Extra skulder 

på grund av 

kapitalisering 

Skulder 

innan 

kapitalisering 

Förändring 

Extra 

tillgångar på 

grund av 

kapitalisering 

Anläggnings-

tillgångar 

innan 

kapitalisering 

Förändring 

Min 20 258 0,2 % 20 282 0,1 % 

1:a Kvartil 340 7461 2,6 % 315 6679 2,0 % 

Median 1156 18050 4,4 % 1064 18007 5,3 % 

3:e Kvartil 2504 43251 11,0 % 2304 39639 12,0 % 

Max 73463 258156 305,6 % 69465 210422 211,4 % 

Medelvärde 3412 34475 16,6 % 3157 34116 15,8 % 

Std. Dev. 10708 47294 45,5 % 10114 45258 34,8 % 

  
EBIT innan 

kapitalisering 

EBIT efter 

kapitalisering 
Förändring 

Resultat 

innan 

kapitalisering 

Resultat 

efter 

kapitalisering 

Förändring 

Min -325 -314 0,0 % -1399 -1399 -0,9 % 

1:a Kvartil 1122 1144 0,6 % 801 800 0,0 % 

Median 2373 2531 1,4 % 1448 1452 0,1 % 

3:e Kvartil 4384 4512 2,5 % 2647 2634 0,3 % 

Max 25583 26735 23,5 % 19976 20040 2,2 % 

Medelvärde 4320 4399 2,6 % 2903 2909 0,2 % 

Std. Dev. 5710 5838 4,2 % 4181 4188 0,6 % 

 

Kapitaliseringsmodellen ger upphov till ökade skulder och tillgångar något som Tabell 7 visar 

på. De extra skulder som modellen fått fram ligger i intervallet 20 MSEK till 73 463 MSEK, med 

en median på 1 156 MSEK. Den lägsta fjärde delen har en extra tillkommande skuld på 340 

MSEK eller lägre och den högsta fjärde del har 2 504 MSEK eller högre i extra skulder. Den 

minsta ökningen av skulderna hos de undersökta bolagen är 0,2 % och den högsta 305,6 %, 
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med ett median värde på 4,4 %. Så som kapitaliseringsmodellen är utformad förväntas det 

även tillkomma extra tillgångar. Dessa ligger inom intervallet 20 MSEK till 69 465 MSEK, med 

en median på 1 064 MSEK. Detta gav en lägsta ökning av ett bolags anläggningstillgångar på 

0,1 % och en maximal ökning på 211,4 %, med en median på 5,3 %. 15,8 % av de undersökta 

bolagen kommer få extra tillgångar med ett värde över 3 157 MSEK. 

Kapitaliseringsmodellen antas även ge effekter på rörelseresultat och bolagens resultat. Detta 

kan ses i andra halvan av Tabell 7. Effekterna på rörelseresultatet hade som lägst 0 % effekt 

och som högst en ökning om 23,5 %, med en median av förändringen om 1,4 %. Bolagens 

resultat har som lägst en minskning med -0,9 % och som högst en ökning på 2,2 %, medianen 

för resultat förändringen var 0,1 %. Hos rörelseresultatet hade den lägsta fjärde del en ökning 

under 0,6 %, medan den lägsta fjärde delen i resultatförändringar hade 0 % förändring. 

5.2 Balansräkningsfokuserade nyckeltal 

Tabell 8: Effekterna av en kapitalisering på balansräkningsfokuserade nyckeltal 

  

Intensitet av 

investeringar 
Soliditet Skuldsättningsgrad 

Absolut Relativt Absolut Relativt Absolut Relativt 

Min 0,0% 0,0% -34,7% -50,9% 0,1% 0,4% 

1:a Kvartil 0,4% 0,6% -2,6% -6,4% 3,2% 6,2% 

Median 1,2% 2,1% -1,0% -3,7% 8,0% 15,5% 

3:e Kvartil 2,5% 5,9% -0,7% -1,5% 17,8% 50,0% 

Max 27,1% 66,8% 0,0% -0,1% 271,0% 15016,8% 

Medelvärde 2,7% 6,8% -2,8% -6,4% 24,6% 573,9% 

Std. Dev. 4,7% 13,8% 5,5% 9,3% 48,3% 2425,7% 

 

Tabell 8 visar på de tre nyckeltal som fokuserar på effekterna som kapitaliseringsmodellen har 

på balansräkning. Tabellen visar den absoluta förändringen i procentenheter och den 

procentuella förändring som skett mellan nyckeltalen före och efter kapitalisering. Det första 

nyckeltalet, intensitet av investeringar, har ett minimum absolut förändring om 0,0 % (relativt 

0,0 %). Medan max absoluta förändringen är 27,1 % (66,8 %). Den absoluta median 

förändringen är 1,2 % (2,1 %) och en fjärde del hade en absolut förändring av 2,5 % (5,9 %) 

och uppåt. Soliditeten visar på ett minimum och maximum absolut förändring om -34,7% (-

50,9 %) och 0,0 % (-0,1 %), med en median absolut förändring om -1,0 % (-3,7 %). 
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Skuldsättningsgraden har ett större spann mellan minimum och maximum både när det gäller 

absoluta, 0,1 % till 271,0 %, och relativa, 0,4 % till 15 016,8 %, förändringar. Med en median 

absolut förändring om 8,0 % (15,5 %) och en fjärde del av bolagen har en absolut förändring 

på 17,8 % (50,0 %) och uppåt. 

5.3 Lönsamhetsfokuserade nyckeltal 

Tabell 9: Effekterna av en kapitalisering på lönsamhetsfokuserade nyckeltal 

  
Rörelsemarginal 

Avkastning på total 

tillgångar 

Avkastning på 

sysselsatt kapital 

Absolut Relativt Absolut Relativt Absolut Relativt 

Min 0,0% -23,5% -10,8% -29,9% -19,2% -38,9% 

1:a Kvartil 0,1% 0,4% -0,1% -0,9% -0,3% -3,0% 

Median 0,1% 1,3% 0,0% -0,4% -0,1% -1,4% 

3:e Kvartil 0,2% 2,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,4% 

Max 0,7% 16,9% 0,3% 1,9% 0,4% 1,5% 

Medelvärde 0,2% 1,5% -0,4% -1,9% -1,2% -4,0% 

Std. Dev. 0,2% 4,8% 1,6% 5,8% 3,8% 7,8% 

  

Avkastning på eget 

kapital 

Kapitalomsättnings-

hastighet 
Räntetäckningsgrad 

Absolut Relativt Absolut Relativt Absolut Relativt 

Min -7445,2% -107,4% -2,39 -41,5% -1574,21 -98,5% 

1:a Kvartil 0,0% 0,1% -0,10 -4,6% -2,87 -18,6% 

Median 0,0% 0,4% -0,03 -2,2% -0,82 -9,3% 

3:e Kvartil 0,2% 0,7% -0,01 -1,0% -0,11 -2,7% 

Max 152,8% 44,0% 0,00 0,0% 1,15 5,7% 

Medelvärde -154,3% -0,7% -0,17 -5,2% -44,59 -16,4% 

Std. Dev. 1086,8% 17,1% 0,44 8,2% 232,55 23,1% 

 

Dessa sex nyckeltal ska ge en inblick i bolagens lönsamhet och påverkas av kapitaliserings 

effekter på både resultat- och balansräkningen. Även Tabell 9 visar skillnaden mellan 

nyckeltalen före och efter en kapitalisering, både i absolut förändringar av värdena och dess 

relativa procentuella förändring. Rörelsemarginalen har en minimum absolut förändring om 0 

% (relativt -23,5 %), medan de andra fem alla har negativa sådana -10,8 %, -19,2 %, -7 445,2 

%, -2,39 och -1 574,21 (-29,9 %, -38,9 %, -107,4 %, -41,5 % och -98,5 %) om man läser av 

tabellen från vänster till höger med början efter rörelsemarginalen. De tre 

avkastningsnyckeltalen har alla liknande absoluta medianer 0 %, -0,1 % och 0 % (-0,4 %, -1,4 
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% och -0,4 %), medan räntetäckningsgraden har den högsta absoluta och relativa förändringen 

av medianen av de sex -0,82 (-9,3 %). 

 

5.4 Kapitalmarknadsfokuserade nyckeltal 

Tabell 10: Effekterna av en kapitalisering på kapitalmarknadsfokuserade nyckeltal 

  
P / E Vinst per aktie EK / Bv 

Absolut Relativt Absolut Relativt Absolut Relativt 

Min -0,44 -2,2% -0,11 -0,9% -3,5% -5,7% 

1:a Kvartil -0,06 -0,3% 0,00 0,0% -0,3% -0,9% 

Median -0,02 -0,1% 0,01 0,1% -0,2% -0,5% 

3:e Kvartil 0,00 0,0% 0,02 0,3% 0,0% -0,2% 

Max 0,15 0,9% 0,47 2,2% 0,0% 0,0% 

Medelvärde -0,07 -0,2% 0,02 0,2% -0,4% -1,0% 

Std. Dev. 0,14 0,5% 0,09 0,5% 0,7% 1,6% 

 

De sista tre nyckeltalen som används i denna uppsats fokuserar alla på olika aspekter från 

börsen. Alla tre påverkas direkt bara på antingen täljare eller nämnaren av en kapitalisering, 

vilket borde ge en mindre variation bland förändringarna.  

För minimum är de relativa värdet -2,2 %, -0,9 % och -5,7 %, medan relativa värdena för 

maximum är 0,9 %, 2,2 % och 0 %. Sett till tidigare nyckeltal har dessa tre nyckeltal små 

variationer med en median i relativt värde på -0,1 %, 0,1 % och -0,5 %. Samtidigt som dessa 

tre har relativa standardavvikelser på 0,5 %, 0,5 % och 1,6 %. Den högsta fjärde delen för P/E 

och EK/Bv har båda en absolut förändring på 0 (0 %) respektive 0 % (-0,2 %), medan vinst per 

aktie har 0,02 (0,3 %).   
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6. Analys 

Påverkan på balans- och resultaträkningen blev inte lika stora enligt vår studie. Median för 

förändring i EBIT blev 1,4 % och medelvärdet blev 2,6 %. Max förändringen blev 23,5 % och 

minsta förändring blev 0 %. Däremot blev det allt mindre påverkan på årets resultat. Med 

minimum och maximum förändring på -0,9 % respektive 2,2 %. Förändringens median på 0,1 

% och medelvärde på 0,2 %. Det visar på att kapitaliseringens effekt på resultaträkningen 

minskar rätt kraftigt ifrån EBIT till årets resultat. Fülbier et al (2008) i sin studie som gjordes 

på tyska bolag kom fram till liknande resultat där kapitaliseringens effekt på årets resultat blev 

lägre än på EBIT. Medianen för förändring i Fülbier et al (2008) studie blev 2,9 % för EBIT och 

0,2 % för årets resultat, siffror som är väldigt lika vår studies resultat. En anledning till denna 

företeelse är att kapitaliseringen delar upp det som innan är leasingavgift i amortering och 

räntekostnader. Räntekostnaderna hamnar därför efter EBIT och jämnar ut skillnaden mellan 

årets resultat innan och efter kapitaliseringen. Räntekostnaderna kan vara så lite som 10 % av 

EBIT ökningen till att vara 135 %, vilket i de senare fallet gör att årets resultat minskar efter 

kapitaliseringen. 

Effekten på balansräkningen av en kapitalisering blev större då medianen för förändring av 

tillgångar är 5,3 % och medelvärdet 15,8%. Även förändring av skulderna blev procentuellt 

större med medianen av förändringen på 4,4 % och medelvärdet 16,6%. Fülbier et al (2008) 

fick även de fram större procentuella effekter på balansräkningen än resultaträkningen. 

Medianen för förändringen av tillgångar och skulder blev 8,5 % respektive 17,3% och 

medelvärde 20,4% respektive 77,3%. Både vår studie på svenska aktiebolag och även Fülbier 

et al (2008) studie på tyska bolag visar på liknande resultat där effekterna på balansräkningen 

är större än resultaträkningen. Våra procentuella förändringar på tillgångarna är väldigt nära 

de siffror Fülbier et al (2008) fick i sin undersökning. Däremot förändringen av skulderna blev 

betydligt lägre i vår studie i förhållande till Fülbier et al (2008) studie, där median i deras 

förändring av skulder är ungefär 3,9 gånger högre. En förklaring till detta kan vara de båda 

studiernas räntenivåer, där vi har två till tre procentenheter lägre ränta för de undersökta 

bolagen än vad Fülbier et al (2008) hade. Denna lägre ränta ger upphov till en mindre skillnad 

mellan skulden och tillgången som kapitaliseringsmodellen ger upphov till.  
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Av de tre nyckeltalen som utgår ifrån balansräkningen blev det störst effekt av kapitaliseringen 

på skuldsättningsgraden och minst effekt på intensitet av investeringar. Även tidigare studier 

av Fülbier et al (2008) samt Imhoff et al (1991; 1997) visar liknande effekter på nyckeltal som 

utgår ifrån balansräkningen. Där förändringen av nyckeltalet soliditet blev negativt och en 

positiv förändring av nyckeltalen intensitet av investeringar och skuldsättningsgrad. 

Våra resultat för nyckeltalen som fokuserar på resultaträkningen följer också de tidigare 

resultaten som Fülbier et al (2008) fått fram. Störst förändring ser vi i räntetäckningsgraden, 

med medianen -9,3 % och medelvärdet -16,4 %. Fülbier et al (2008) fick även störst effekt på 

räntetäckningsgrad i denna grupp av nyckeltal, medianen -9,2 % och medelvärdet 13,8 %. 

Lägst effekt hade kapitaliseringen i vår studie på avkastning på eget kapital, median 0,4 % och 

medelvärdet 1,5 %, medan Fülbier et al (2008) fick fram att avkastning på totala tillgångar 

minst påverkades av kapitaliseringen. I jämförelse med Fülbier et al (2008) visar vår studie 

högre effekt från kapitaliseringen på två av nyckeltalen, avkastning på totala tillgångar och 

räntetäckningsgrad. Medan de övriga fyra alla fick en mindre förändring i vår studie. Alla dessa 

nyckeltal hade förväntningar om att ha låg förändring från innan till efter kapitalisering, då 

modellens effekt på resultaträkningen skulle vara små. Detta syns även på resultaten som vi 

fått fram, det som sticker ut här är räntetäckningsgraden som är ett fler tal gånger större 

förändringen än de övriga nyckeltalen. Detta är dock förväntat då en fundamental del av 

kapitaliseringen är att det uppkommer en extra skuld som det måste erläggas ränta på. Denna 

ränta fanns förut inbakad i leasingavgifterna. 

Kapitalmarknadsnyckeltalen har i vår studie alla fått en lägre effekt av kapitaliseringen än 

Fülbier et al (2008). Effekterna är även relativt små med medianer på -0,1 %, 0,1 % och -0,5 % 

för P/E, Vinst per aktie och EK/Bv. Detta förklaras lättast genom att kapitaliseringsmodellen 

endast påverkar en sida av divisionen i dessa tre nyckeltal, det vill säga årets resultat och eget 

kapital. Båda dessa förväntas även få en liten påverkan utifrån hur kapitaliseringsmodellen är 

utformad, vilket ses i att median förändringen av årets resultat är 0,1 % och för eget kapital är 

den -0,5 %. Detta har återigen sin hänförelse från modellens grundläggande antaganden att 

balansräkningen i slutända kommer att påverkas mest, medan resultaträkningen får sina 

siffror uppdelade och förflyttade. Från att innan ha allt innan EBIT till att efter ha en del innan 

och en del efter. 
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Jämför vi den relativa förändringen hos nyckeltalen som är mer fokuserade på 

balansräkningen med de som har ett större fokus på resultaträkningen, iakttar vi en större 

förändring hos de först nämnda. Vilket är något förväntat då kapitaliseringen tillför något helt 

nytt på balansräkningen som inte funnits där tidigare i första hand i form utav nya tillgångar 

och skulder. Medan resultaträkningen redan innan har belastas med en leasingavgift och 

därför inte påverkas i samma utsträckning av en kapitalisering. Andra studier har alla fått 

liknande resultat från en kapitalisering, där balansräkningen och dess nyckeltal står för den 

största förändringen. Hur stora dessa förändringar är och hur det faktiskt påverkar bolagen 

beror på flera faktorer. Har bolagen mycket och stora operationella leasingavtal i jämförelse 

mot deras skulder och tillgångar kommer det blir en större effekt av en kapitalisering på 

balansräkningen. Viktiga antagande som görs vid användandet av kapitaliseringsmodellen 

som t.ex. skatt och ränta, kan öka eller minska de effekter en kapitalisering har. Dessa två 

punkter är också de som mest skiljer de olika studier som gjorts åt. Vilket år studien är gjord 

och det land den är gjord i har stor betydelse för vilken ränta och skatt som används. Då alla 

studierna som vi tittat på i denna undersökning har utgått från ett lands finansiella situation 

och inte ett generellt internationellt antagande. 
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7. Slutsats 

I januari 2016 togs den nya standarden IFRS 16 ikraft med en introduktion från och med januari 

2019. Den nya standarden, innebär att de flesta operationella leasingavtal med lång leasingtid 

kommer att försvinna och istället klassas som finansiella leasingavtal. Detta ger en förändring 

av bolagens balans- och resultaträkningar då dessa leasingavtal nu måste kapitaliseras. Denna 

studie vill visa de effekter en kapitalisering av leasingavtalen har på svenska börsnoterade 

bolags nyckeltal, till hjälp med detta har vi använt oss av en kapitaliseringsmodell framtagen 

av Imhoff et al (1991; 1997) och senare modifierad av Fülbier et al (2008). 

Vilka effekter får en kapitalisering av operationella leasingavtal hos svenska börs noterade 

bolags nyckeltal? 

Studien visar att den nya standarden skulle ha en inverkan på de undersökta bolagens skulder 

och tillgångar för året 2014. Detta var ett förväntat resultat, då själva grunden för 

kapitaliseringen är att föra in leasingavtalen på balansräkningen som skulder och tillgångar.  

Detta går hand i hand med de effekter vi ser på nyckeltalen. Nyckeltalen fokuserade på 

balansräkning blir mer påverkade än det som är fokuserade på resultaträkningen eller 

kapitalmarknaden. Beroende på hur stora de operationella leasingavtalen är så påverkas 

bolagen olika, vilket kan ses som en självklarhet men man kan se det som att bolagen har blivit 

lockade att sluta leasingavtal istället för att investerar och köpa tillgångar.  

Både vår studie och tidigare studier är överens om att balansräkningen och i sin tur nyckeltal 

med fokus på balansräkningen, påverkas mest vid kapitalisering av operationella leasingavtal. 

IAS 17 har lett till att företag med operationella leasingavtal har skapat en dold skuld och 

företag med stora operationella leasingavtal kan påverkas på ett fler tal sätt. Bland annat 

genom att kovenant nivåer passerades eller att externa värderingar ger en försämrad bild av 

bolaget. När IFRS 16 kommer i kraft kan det betyda stora förändringar för dessa bolag. Detta 

är enlighet med IASB:s föreställningsram samt balansorienterade synsättet.  

 

7.1 Studien 

Liknande studier om kapitalisering av operationella leasingavtal har tidigare inte gjorts särskilt 

mycket i Sverige, vilket gör denna studie till ett försök att både bidra till en bredare 
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forskningsgrund men även att belysa forskningsområdet som helhet. Studiens resultat har 

bidragit till att öka förståelsen kring leasing samt innebörden av kapitaliseringen av 

operationella leasingavtal. Genom studien har man fått en mer förståelse om den nya 

standarden IFRS 16 samt redovisningen av leasing.  

7.2 Vidare forskning 

Vår studie baseras på 49 bolag vilket betyder att urvalet inte kan representera hela 

populationen. För att få bättre bild av effekterna av kapitaliseringen av operationella 

leasingavtal skulle ett större urval väljas. Det skulle även vara intressant att undersöka företag 

inom olika branscher och jämföra effekterna på företag inom olika branscher för att se ifall 

det blir skillnader.  

Studien är endast fokuserad på hur leasingtagaren redovisar leasingavtal samt hur den nya 

standarden kommer påverka. För att få en djupare bild om leasing kan det vara bra att forska 

från leasinggivarens perspektiv där man redogör hur leasinggivaren redovisar leasingavtal 

samt hur effekterna av den nya standarden blir för dem.   
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Bilagor 

Bilaga A - 1(4) Data från årsredovisningar 

MSEK         

Företag Anläggningstillgångar 
Totala 

tillgångar Egetkapital 
Totala 
skulder Räntebärande skulder MinoritetsintresseEK EBIT Omsättning 

AAK 5428 12512 5800 6802 12602 45 1262 18030 

Alfa Laval 35332 55786 17202 38584 55786 125 4671 35067 

Assa Abloy 58260 79998 36098 43900 79998 2 9257 56852 

Atlas Copco 49337 105281 50753 54528 105281 178 17015 93721 

Autoliv 14499 34796 16736 18050 34786 117 3198 43971 

Axfood 4564 9692 4065 5627 9692 36 1447 38484 

Axis 338 2207 1097 1110 2207 0 715 5450 

Betsson 3507 5013 3074 1939 5013 0 821 3035 

BillerudKorsnäs 18301 25709 10704 15005 25709 89 1901 20853 

Boliden 32295 43865 23974 19890 43864 7 2759 36891 

Comhem 17585 18720 7233 11487 18720 0 566 4761 

Electrolux 35562 85688 16468 69220 85688 34 3581 112143 

Elekta 9650 21184 6646 14538 21184 8 937 10839 

Ericsson 91769 293558 145309 148249 293558 1003 16807 227983 

Getinge 36445 52818 18694 34124 52818 352 2646 26669 

Hennes & Mauritz 32856 75597 51556 24041 75597 0 25583 176620 

Hexpol 4832 7284 5049 2505 7554 0 1456 8919 

Hufvudstaden 27833 28415 16695 11721 28415 0 2650 2829 

Husqvarana 15671 29344 12170 17174 29344 20 1591 32838 

ICA Gruppen 51256 72434 27911 42601 70512 3205 4097 87174 

Indutrade 4075 8087 3162 4925 8087 2 981 9746 

Latour 15929 19190 13523 5667 19190 0 746 7581 

Lifco 5118 7435 3473 3962 7435 18 806 6802 

Loomis 9868 13027 4907 8120 13027 0 1370 13510 



 
 

Bilaga A - 2(4) Data från årsredovisningar 

MSEK         

Företag Anläggningstillgångar 
Totala 

tillgångar Egetkapital 
Totala 
skulder Räntebärande skulder MinoritetsintresseEK EBIT Omsättning 

Lundbergföretagen 94924 102584 67103 35482 102585 23272 6362 20998 

Meda 54505 65112 20696 44432 65128 16 1487 15352 

MTG 6963 14131 5831 8300 14131 102 1675 15746 

NCC 6395 38987 8867 30121 38988 20 2604 56867 

Netent 282 804 546 258 804 0 262 852 

Nibe Industrier 12176 18110 6560 11550 18110 0 1385 11033 

Nobia 4446 7855 3196 4659 7855 5 412 12392 

Peab 9284 28385 7997 20388 28385 0 1752 43630 

Ratos 24353 36706 17009 19697 36706 2982 2373 28098 

SAAB 11872 29556 11373 18183 29556 82 1659 23527 

Sandvik 54211 106319 36672 69647 106319 134 10120 88821 

SCA 115485 154736 72872 81864 154736 5250 10449 104054 

Securitas 23315 41084 11299 29785 41084 19 3237 70217 

Skanska 18007 92774 21405 71369 92774 154 5409 143325 

SKF 42832 81639 24404 57235 81639 1315 7801 70975 

SSAB 60199 89727 43879 45848 89727 62 -107 47752 

SWECO 2759 5917 1888 4029 5917 14 762 9214 

Swedish Match 10006 16573 279 16294 16573 1 3780 25908 

SOBI 4436 6371 4523 1848 6371 0 -325 2607 

Tele 2 28147 39848 22682 16417 39099 2 3490 25955 

TeliaSonera 210422 272066 116364 155702 272066 4981 22679 101060 

Trelleborg 22530 33067 17776 15291 33067 9 3073 22515 

Volvo 205594 382896 80048 258156 338204 1723 5825 282948 

 



 
 

Bilaga A - 3(4) Data från årsredovisningar 

MSEK         

Företag Medel,tot.tillgångar Medel,syssel.kapital ÅR MinoritetÅR Medel,ek-min Räntekostnader Börsvärdet Antalaktier 

AAK 11279 8035 887 8 5082 97 17417 41719089 

Alfa Laval 45348 31430 2946 22 16582 324 62205 419456315 

Assa Abloy 72881 54768 6436 0 32456 305 153832 370259000 

Atlas Copco 96586 70929 12175 6 45200 897 261719 1218000018 

Autoliv 31942 20086 2292 8 14964 95 46063 55000000 

Axfood 9311 4866 1104 9 3934 5 24476 209870712 

Axis 2075 722 539 0 1017 3 13864 69461250 

Betsson 4264 2819 771 0 2553 8634 12700 143109081 

BillerudKorsnäs 25325 18875 1301 24 10280 212 23300 208219834 

Boliden 42853 33927 1899 2 23525 128 34300 273511169 

Comhem 18870 17012 -1051 0 4722 1964 13100 206643376 

Electrolux 80845 36364 2242 1 15388 544 71000 308920308 

Elekta 19538 12030 558 6 6452 148 29740 382829045 

Ericsson 281374 185290 11568 425 143466 1376 310000 3305051735 

Getinge 48561 36119 1448 15 17627 649 42300 238323377 

Hennes & Mauritz 70637 51787 19976 0 48402 16 528630 1655072000 

Hexpol 6581 7905 1048 0 4333 20 24263 32943566 

Hufvudstaden 27446 25824 2001 0 15978 95 22073 211271933 

Husqvarana 28053 21518 831 4 11780 216 33000 576343778 

ICA Gruppen 70698 43747 2667 149 725 408 36414 201146795 

Indutrade 7521 4985 704 1 2894 77 12480 40000000 

Latour 17335 13446 1874 0 12591 74 32400 159960000 

Lifco 6452 4330 570 10 2928 39 12200 90843260 

Loomis 11147 8294 910 0 4536 64 17000 75279829 

 



 
 

Bilaga A - 4(4) Data från årsredovisningar 

MSEK         

Företag Medel,tot.tillgångar Medel,syssel.kapital ÅR MinoritetÅR Medel,ek-min Räntekostnader Börsvärdet Antalaktier 

Lundbergföretagen 99443 89664 4900 1707 64634 400 41937 124000000 

Meda 50703 42331 402 3 17970 783 41115 365467371 

MTG 14119 8005 1172 33 5563 65 16800 67647124 

NCC 38890 18927 1838 3 8771 331 26700 108435822 

Netent 668 473 243 0 463 515 10495 40021810 

Nibe Industrier 15539 13600 982 0 6068 87 22150 110253638 

Nobia 7520 5084 351 1 3177 44 12200 175293458 

Peab 30145 13236 1027 0 7833 326 16300 296049730 

Ratos 37936 27591 1129 20 16 16571 17000 324970896 

SAAB 28673 17388 1168 15 11800 46 1746 109150344 

Sandvik 100101 73466 6011 19 35141 1935 98500 1254385923 

SCA 149856 111703 7068 469 70342 1280 6300 705110094 

Securitas 39161 25187 2072 3 10340 187 32861 365058897 

Skanska 90253 33237 3850 7 21385 393 69000 419903072 

SKF 76315 58955 4750 150 22778 452 75061 455351068 

SSAB 72832 58121 -1399 5 35514 769 23731 549245510 

SWECO 5960 3283 545 3 1760 35 9766 121094830 

Swedish Match 15727 11166 2626 0 -253 472 47900 196500000 

SOBI 6446 5748 -268 0 4646 54 18050 271822806 

Tele 2 39852 28755 2211 0 22137 361 42319 445784339 

TeliaSonera 262447 225344 15599 1097 114649 3415 218000 4330084781 

Trelleborg 30178 21887 2236 9 16327 184 35781 271071783 

Volvo 363863 225508 2235 136 78707 1994 181000 2128420220 

 

 



 
 

Bilaga B - 1(2) Resultaten av kapitaliseringsmodellen 

MSEK Balansräkning Resultaträkning 

Företag Skulder Tillgångar Uppskjuten skatt 
Eget 

kapital Minoritet Rörelseresultat Räntekostnad Resultat före skatt Skatt Årets resultat 

AAK 146 111 9 -25 0 30 3 27 7,3 19,7 

Alfa Laval 2351 1886 130 -331 -3 80 53 27 7,6 19,4 

Assa Abloy 1082 1015 17 -50 0 200 37 163 42,4 120,6 

Atlas Copco 2402 2236 42 -123 -1 54 59 -5 -1,3 -3,8 

Autoliv 497 465 8 -24 0 15 19 -4 -1 -3 

Axfood 4205 3956 67 -180 -2 136 120 16 4,3 11,7 

Axis 320 304 4,5 -11,6 0 9,2 8,3 0,9 0,3 0,6 

Betsson 76 74 0,12 -2,18 0 1,177 1,1 0,77 0,039 0,73 

BillerudKorsnäs 325 305 5 -14 0 13 8 5 1,4 3,7 

Boliden 41 38 1 -2 0 1 1 0 0 0 

Comhem 679 646 8,4 -23,9 0 19,9 17,7 2,2 0,6 1,6 

Electrolux 3014 2798 54 -160 -2 97 88 9 2,3 6,8 

Elekta 896 844 16 -36 0 13 13 0 0 0 

Ericsson 10746 9576 339 -825 -6 244 330 -86 -24,9 -61,1 

Getinge 816 771 12 -32 -1 29 24 5 1,4 3,7 

Hennes & Mauritz 73463 69465 1039 -2959 0 1152 1065 87 22,6 64,4 

Hexpol 89 83 1,7 -4,7 0 2 2,2 -0,2 -0,1 -0,1 

Hufvudstaden 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Husqvarana 1413 1327 19 -67 0 32 35 -3 -0,7 -2,3 

ICA Gruppen 7531 6982 38 -452 -59 175 202 -27 -1,9 -25,1 

Indutrade 550 521 7 -21 0 14 13 1 0,3 0,7 

Latour 221 214 1 -6 0 2,6 3,4 -0,8 -0,1 -0,7 

Lifco 156 152 1,5 -3,2 0 1,6 1,7 -0,1 0 -0,1 

Loomis 1412 1318 27,5 -67,4 0 28,9 26,5 2,4 0,7 1,7 



 
 

Bilaga B - 2(2) Resultaten av kapitaliseringsmodellen 

MSEK Balansräkning Resultaträkning 

Företag Skulder Tillgångar Uppskjuten skatt 
Eget 

kapital Minoritet Rörelseresultat Räntekostnad Resultat före skatt Skatt Årets resultat 

Lundbergföretagen 155 148 1,5 -3,6 -2 4,3 3,3 1 0,2 0,8 

Meda 575 549 7,1 -18,1 0 12,1 10,2 1,9 0,5 1,4 

MTG 899 840 15,2 -42,5 -0,9 16,3 15,6 0,7 0,2 0,5 

NCC 1439 1317 29,3 -92,4 -0,3 43,3 40 3,3 0,8 2,5 

Netent 33 32 0,1 -1 0 0,93 1,03 -0,1 -0,01 -0,09 

Nibe Industrier 382 359 6,1 -16,6 0 7,4 7,6 -0,2 -0,1 -0,1 

Nobia 2473 2261 59,6 -152,9 -0,3 69,6 64,7 5,2 1,5 3,7 

Peab 1167 1107 12,7 -47,7 0 33,4 29,4 4 0,8 3,2 

Ratos 5316 4626 124,4 -464,5 -102 157,9 154,3 3,6 0,6 3 

SAAB 1445 1366 17,3 -61 -0,5 44,5 38,7 5,8 1,3 4,5 

Sandvik 2534 2381 41,4 -108,5 -3,4 66,2 59,6 6,6 1,8 4,8 

SCA 2378 2182 44,9 -139,9 -10,5 69,8 64,3 5,5 1,3 4,2 

Securitas 2616 2467 44,5 -103,7 -0,2 64,8 58,2 6,6 2 4,6 

Skanska 1567 1364 53 -149,3 -1,5 54,2 53,4 0,8 0,2 0,6 

SKF 2540 2348 57,7 -127,8 -6,7 72,4 66,1 6,3 1,9 4,4 

SSAB 1156 1064 24,9 -67,3 -0,1 25,1 24,4 0,7 0,2 0,5 

SWECO 1974 1229 42 -101,8 -1 40,5 38,7 1,8 0,5 1,3 

Swedish Match 196 176 3,6 -16,1 -0,2 7,3 6,6 0,7 0,1 0,6 

SOBI 356 325 8 -22,8 0 11,3 10,6 0,7 0,2 0,5 

Tele 2 3867 3625 38,7 -203,2 -0,2 144,5 100,7 43,8 7 36,8 

TeliaSonera 9911 8931 205,8 -740,8 -33,3 295,1 239,9 55,2 11,6 43,6 

Trelleborg 568 510 16,8 -41,2 0 21,5 20,3 1,2 0,3 0,9 

Volvo 4371 4076 82,5 -207,5 -4,7 123,9 109,1 14,8 4,1 10,7 



 
 

Bilaga C Använd skatt, ränta och bolagets minoritetsintresse 

Företag Skatt Ränta Minoritet Företag Skatt Ränta Minoritet 

AAK 27,0% 2,5% 1,0% Lundbergföretagen 21,0% 3,0% 35,0% 

Alfa Laval 28,0% 3,1% 1,0% Meda 28,0% 2,3% 0,1% 

Assa Abloy 26,0% 3,1% 0,0% MTG 26,0% 1,8% 2,0% 

Atlas Copco 25,0% 2,8% 1,0% NCC 24,0% 2,9% 0,3% 

Autoliv 25,0% 3,5% 1,0% Netent 9,0% 2,7% 0,0% 

Axfood 27,0% 2,8% 1,0% Nibe Industrier 27,0% 2,1% 0,0% 

Axis 28,0% 2,7% 0,0% Nobia 28,0% 2,8% 0,2% 

Betsson 5,0% 1,4% 0,0% Peab 21,0% 2,8% 0,0% 

BillerudKorsnäs 27,0% 3,0% 1,0% Ratos 18,0% 2,9% 18,0% 

Boliden 26,0% 3,0% 0,1% SAAB 22,0% 2,5% 0,8% 

Comhem 26,0% 2,5% 0,0% Sandvik 27,0% 2,3% 3,0% 

Electrolux 25,0% 3,1% 1,0% SCA 23,0% 2,9% 7,0% 

Elekta 30,0% 1,6% 0,2% Securitas 30,0% 2,3% 0,2% 

Ericsson 29,0% 3,4% 0,7% Skanska 26,0% 2,9% 1,0% 

Getinge 27,0% 3,4% 2,0% SKF 30,0% 2,9% 5,0% 

Hennes & Mauritz 26,0% 1,6% 0,0% SSAB 27,0% 2,8% 0,2% 

Hexpol 27,0% 2,7% 0,0% SWECO 29,0% 2,0% 1,0% 

Hufvudstaden 26,0% 1,6% 0,0% Swedish Match 18,0% 3,9% 1,0% 

Husqvarana 22,0% 2,7% 0,2% SOBI 26,0% 2,8% 0,0% 

ICA Gruppen 7,0% 2,8% 11,5% Tele 2 16,0% 2,5% 0,1% 

Indutrade 26,0% 2,4% 0,1% TeliaSonera 21,0% 2,9% 4,3% 

Latour 10,0% 1,8% 0,0% Trelleborg 29,0% 4,0% 0,1% 

Lifco 32,0% 1,1% 0,5% Volvo 28,0% 2,8% 2,2% 

Loomis 29,0% 2,0% 0,0%     

 

 


