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Abstract 
 
January 1 2019, companies who are reporting according to IFRS will apply the new lease 

standard IFRS 16. The traditional and more commonly recognized form of leases has long 

been operating and financial leases. The new standard implicates that the split between 

operating and financial leases disappears, and companies should rather account for leased 

assets as an asset and a liability in their balance sheet. The legal framework K3, on the other 

hand, still separates them in two different categories, were an operating lease is equated with a 

rental agreement and financial lease is equal to a leveraged acquisition. A parent company 

that applies the K3 regulation may choose to apply IFRS voluntarily when preparing its 

consolidated financial statements. The difference between the classification and accounting of 

leasing contracts in the two different frameworks causes the financial statements to be 

affected differently. These differences are directly affecting the companies financial ratios, 

which are often relevant measures in decision making for companies' different stakeholders 

such as investors and lenders. 

 

The purpose of this study is to examine which of the two financial frameworks K3 or IFRS a 

business leader will choose to apply when establishing its consolidated financial statements, if 

the company is a large unlisted parent company with substantial value of its assets being 

leased. The purpose is also to examine which financial framework is most beneficial to apply 

based on the effects it entails on the company's accounting and key ratios, also considering 

investors and lenders.   

 

The result of this study shows that when a company reporting operating lease accounting 

according to K3, is reporting according to IFRS instead, its financial ratios are changed in an 

unfavorable way. The conclusion is that a company that is utilizing operating leases will 

choose to apply K3 as financial framework, when establishing its consolidated financial 

statements. If a company that is using financial leases applies IFRS instead of K3 its financial 

ratios are barely affected. A company who is using financial leasing will rather choose to use 

IFRS when establishing its consolidated financial statements, since the financial ratios don’t 

change and IFRS entail for increased legitimity.  The results also show that if a company who 

is reporting operating lease according to K3, with a contract that last 12 months, applies IFRS 

instead of K3, its financial ratios don’t change, since the lease is accounted for in the same 

way between the two different frameworks. The conclusion for this scenario shows that a 

company will choose to report in accordance with IFRS in its consolidated financial 

statements. We also conclude that IFRS is showing a more fair presentation of companies 

leased assets in their financial reports, because the accounting is in accordance with substance 

over form.  

 

This study is hereafter written in Swedish. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Leases, operating leases, financial leases, IFRS, K3, accounting, financial 

ratios.  



IV 

 

Sammanfattning 
 
Koncerner som redovisar enligt IFRS ska från och med 1 januari 2019 tillämpa den nya 

leasingstandarden IFRS 16. Den traditionella och vedertagna uppdelningen av leasing har 

länge varit operationell och finansiell leasing. Den nya standarden innebär emellertid att 

uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing försvinner. Istället ska företag enligt 

IFRS 16 redovisa merparten av sin leasing som en tillgång och en skuld på balansräkningen. 

K3 regelverket använder däremot fortfarande uppdelningen i de två olika kategorierna där ett 

operationellt leasingavtal likställs med ett hyresavtal och finansiell leasing med ett 

lånefinansierat förvärv. Ett moderföretag som tillämpar K3 regelverket kan välja att istället 

frivilligt tillämpa IFRS vid upprättande av sin koncernredovisning. Skillnaden i klassificering 

och redovisning av leasingavtal mellan de olika regelverken leder till att de finansiella 

rapporterna påverkas på olika sätt. Dessa skillnader påverkar företags nyckeltal, vilka ofta är 

relevanta mått och beslutsunderlag för företags olika intressenter såsom investerare och 

långivare.  

 

Syftet med studien är att undersöka vilket av de två regelverken K3 eller IFRS som en 

företagsledare kommer välja att tillämpa vid upprättande av koncernredovisning, om företaget 

är ett stort onoterat moderföretag med väsentligt värde i leasade tillgångar. Syftet är även att 

undersöka vilket regelverk som är mest förmånligt att tillämpa utifrån vilka effekter det 

medför på företagets redovisning och nyckeltal, med hänsyn tagen även till investerare och 

kreditgivare. För att kunna undersöka detta krävs en jämförelse av de två regelverken, vilket i 

denna studie görs med hjälp av konstruerade typfall som applicerar väsentliga lagrum och 

normer från respektive regelverk. Typfallen analyseras med stöd av IASBs kvalitativa 

egenskaper samt väsentliga nyckeltal och ekonomiska teorier.  

 

Resultatet av studien visar att när ett företag som redovisar operationell leasing enligt K3, 

tillämpar IFRS istället, förändras nyckeltalen på ett sätt som är ofördelaktigt för företaget. 

Således är slutsatsen att ett företag som redovisar operationell leasing kommer att välja att 

tillämpa K3 som regelverk vid upprättande av koncernredovisning. Om ett företag som 

redovisar finansiell leasing enligt K3, tillämpar IFRS istället, förändras nyckeltalen i princip 

inte alls. Ett företag som redovisar finansiell leasing kommer enligt vår slutsats istället välja 

att upprätta koncernredovisning enligt IFRS, eftersom nyckeltalen inte förändras men IFRS 

medför ökad legitimitet. Resultatet visar även att om ett företag som redovisar operationell 

leasing enligt K3, med ett avtal som löper under 12 månader, istället tillämpar IFRS, 

förändras nyckeltalen inte alls, eftersom leasingen redovisas på samma sätt enligt båda 

regelverken. Även vid detta scenario är slutsatsen att ett företag kommer välja att redovisa 

enligt IFRS i sin koncernredovisning, för att få ökad legitimitet. Utöver detta har vi i studien 

även kommit fram till att IFRS överlag visar en mer rättvisande bild av företags leasade 

tillgångar i de finansiella rapporterna, eftersom den redovisas enligt den ekonomiska 

innebörden före den juridiska formen.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Leasing, operationell leasing, finansiell leasing, IFRS, K3, redovisning, 

nyckeltal. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Leasing av tillgångar har under flera år varit ett kontroversiellt och omdiskuterat område 

(Hales & Venkaterman 2012, s. 177). En av anledningarna till diskussionen är att leasing ur 

ett företags synvinkel anses vara en viktig finansieringskälla men ur intressenters perspektiv 

kan redovisning av leasing bidra till att företags redovisade finansiella ställning inte ger en 

rättvisande bild1 (Xu, Davidson & Cheong 2017, s. 34). Debatten kring leasing eskalerade 

efter lågkonjunkturen 2011/2012 när bland annat Enron-skandalen uppdagades. Företaget 

Enron hade mycket operationellt leasade tillgångar som doldes i resultaträkningen vilket gav 

en snedvriden bild av företagets ekonomiska ställning (Lightner, Bosco, DeBoskey & 

Lightner 2013 s. 14). I ett sådant fall, där de finansiella rapporterna avsiktligt manipuleras för 

att visa bättre finansiella resultat, kan det vara svårt till och med för en ekonom att urskilja 

verkligheten (Healy & Palepu 2003, ss. 22, 24). Enron-skandalen visade hur viktigt det är att 

företag redovisar en rättvisande bild i de finansiella rapporterna, men trots att företag är 

medvetna om det förekommer det ändå att företag i redovisningen utnyttjar lagen för att visa 

en bättre situation än verkligheten.  

 

Från och med 1 januari 2019 ska koncerner som redovisar enligt International Financial 

Reporting Standards (IFRS) tillämpa den nya leasingstandarden IFRS 16 Leasingavtal vilken 

ersätter den tidigare leasingstandarden International Accounting Standards (IAS) 17 

Leasingavtal. För leasegivare innebär den nya standarden ingen omfattande förändring medan 

för leasetagare innebär standarden i stort sett att begreppen operationell och finansiell leasing 

försvinner. Företag ska enligt IFRS 16 redovisa merparten av sin leasing som en tillgång och 

en skuld på balansräkningen istället för att direkt kostnadsföra leasingavgifter i 

resultaträkningen (Henraat, Georgakopoulos, Kalantonis & Rodosthenous 2013, s. 52; Xu et 

al. 2017, s. 34; PwC 2016). IFRS 16 har utvecklats i ett gemensamt projekt av International 

Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) i 

syfte att reformera standarderna för redovisning av leasing och att verka för konvergens av 

regelverken (Cornaggia, Franzen & Simin 2013, s. 347). Projektet har även utvecklats för att 

öka transparensen av leasingtransaktioner i finansiella rapporter (Bauman & Francis 2011, s. 

247).  

  

Ett moderföretag kan i Sverige till viss del välja vilket regelverk det ska tillämpa vid 

upprättande av sin koncernredovisning. Ett onoterat företag ska, enligt Årsredovisningslagens 

(ÅRL) definition av större företag, tillämpa K3-regelverket vid upprättande av årsredovisning 

och koncernredovisning men kan även välja att istället frivilligt upprätta koncernredovisning 

enligt IFRS (1 kap. 3 § p.4 ÅRL; PwC u.å; FAR u.å). Det finns både fördelar och nackdelar 

för företag att redovisa enligt IFRS istället för K3, och tidigare studier motsäger varandra. 

Enligt Jermakowicz och Gornik-Tomaszewskis (2006, s. 172) är en fördel att transparensen i 

företags finansiella rapporter ökar vid tillämpning av IFRS men det är även både kostsamt och 

komplext att byta regelverk till IFRS (De George, Ferguson & Spear 2013, s. 445; 

Hoogendoorn 2006, s. 24). IASBs regelverk är internationellt och tillämpas därmed av 

internationella koncerner. Generellt finns det olika anledningar till att företag väljer att 

frivilligt tillämpa IFRS, ett exempel utgör att de har möjlighet att få tillgång till kapital på den 

                                                 
1 Se avsnitt 3.4.4 
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utländska marknaden. Ett annat exempel är att det också kan vara önskemål från företags 

intressenter, bland annat deras långivare (PwC 2012). 

  

Anledningen till varför redovisning av leasing är ett intressant ämne för denna uppsats är att 

klassificering av leasingkontrakt för leasetagare skiljer sig åt markant mellan K3-regelverket 

och den nya standarden IFRS 16. Enligt K3 ska ett leasingavtal, likt anvisningarna i den 

gamla leasingstandarden IAS 17, klassificeras som antingen ett finansiellt eller ett 

operationellt leasingavtal. I IFRS 16 försvinner däremot möjligheten att klassificera 

leasingavtal på det sättet då i princip alla kontrakt hos leasetagare redovisas som finansiella 

leasingavtal. 

  

Skillnaden i klassificering av leasingavtal mellan de olika regelverken kommer att leda till att 

de finansiella rapporterna påverkas på olika sätt beroende på om leasing ska kapitaliseras eller 

inte (Wong & Joshi 2015, s. 27; Jermakowicz & Gornik-Tomaszewskis 2006, s. 170). 

Skillnaden i de finansiella rapporterna syns i företagens nyckeltal, vilka ofta är relevanta mått 

och beslutsunderlag för företag och deras olika intressenter såsom investerare och långivare. 

Fokus för den här studien ligger främst hos hur leasetagares finansiella rapporter och 

nyckeltal påverkas av respektive regelverk och vilket regelverk som kommer vara mest 

fördelaktigt för en leasetagare att tillämpa. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

På senare år är många företag som väljer att leasa tillgångar istället för att köpa (Altamuro, 

Johnston, Pandit & Zhang 2014, s. 551).  Det finns flera incitament för företag att leasa 

tillgångar, vilka kan delas in i fyra olika kategorier: minska risker som är förknippade med 

ägande av en tillgång, skatteplaneringsskäl, finansieringsskäl samt övriga finansiella skäl 

(Henraat et al. 2013, s. 54). Ägande av tillgångar är generellt sett förknippat med risker, till 

exempel kan tillgångar som företag äger riskera att bli omoderna eftersom tekniken och 

samhället utvecklas snabbt och företag kan behöva byta ut sin utrustning efter relativt korta 

perioder. Möjligheten att leasa istället för att äga tillgångar gör därmed att företag kan 

reducera sådana risker och samtidigt följa samhällets snabba teknologiska utveckling eftersom 

risken delas med leasegivaren. En skattefördel kan uppnås genom att leasegivare har rätt att i 

deklarationen dra av avdragsgilla kostnader för tillgångar de hyr ut och därav kan leasegivare 

ge leasetagare lägre leasingavgifter. Vidare kräver köp av tillgångar kapital vilket kan behöva 

lånas från kreditgivare om det inte finns tillgängligt i företaget. När en kreditgivare ska låna ut 

pengar till företag utgår de ofta från företagets ekonomiska ställning och ställer befintliga 

skulder i relation till tillgångar samt hur lönsamt företaget är (Subramanyam 2014, s. 8). Om 

låneutrymmet är begränsat till följd av hög skuldsättning, har företag möjlighet att leasa 

istället för att ta ett lån och köpa nya tillgångar (Henraat et al. 2013, s. 55). Företag med hög 

skuldsättningsgrad tenderar därmed att leasa sina tillgångar istället för att köpa dem 

(Cornaggia et al. 2013, s. 347). Ett incitament i kategorin övriga finansiella skäl är att ett 

leasingkontrakt kan samla flera fördelar såsom underhåll och försäkring i ett komplett avtal, 

istället för att leasetagaren separat behöver teckna dessa hos andra aktörer (Henraat et al. 

2013, ss. 54-55). 

  

Begreppet leasing kan ha skilda innebörder beroende på i vilket sammanhang det används 

(Johansson 2010, s. 358). Den traditionella och vedertagna uppdelningen av leasing har länge 

varit operationell samt finansiell leasing. Syftet med uppdelningen i två olika kategorier är att 

efterlikna den underliggande ekonomiska innebörden, där ett operationellt leasingavtal liknar 



- 3 - 

 

ett hyresavtal och finansiell leasing likställs med ett förvärv (BFNAR 2012:1 p. 20.3; 

Altamuro et al. 2014, s. 551). 

  

Uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing får olika konsekvenser eftersom 

redovisningen sker på olika sätt. Författarna Smith, Brännström och Jansson (2015, s. 316) 

beskriver följande: 

Det förekommer ofta att ett företag hyr (“leasar”) en tillgång under sådana 

villkor att avtalet är att jämställa med ett lånefinansierat köp. En 

redovisning av avtalet som ett hyresavtal får emellertid väsentligt 

annorlunda konsekvenser för redovisningen än om företaget hade köpt 

tillgången och lånefinansierat köpet. Enligt IAS 17 “leasingavtal” (leases) 

ska således sådana avtal inte redovisas som hyresavtal, utan som om 

företaget hade köpt tillgången och lånefinansierat köpet. Ett sådant 

tillvägagångssätt brukar beskrivas som att företaget redovisar efter 

innehållet snarare än efter formen av en affärshändelse  

(Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 316). 

 

Det tillvägagångssätt som författarna ovan nämner om IAS 17 återfinns i K3-regelverket men 

inte i den nya leasingstandarden IFRS 16, vilket, som nämnts, ersätter IAS 17 i IFRS-

regelverket. Vid operationell leasing redovisar företaget endast de utgifter företaget har för att 

betala för leasingen till leasegivaren, medan en tillgång via finansiell leasing kapitaliseras 

(BFNAR 2012:1 p. 20.13). Kapitalisering innebär att företaget redovisar en nyttjanderätt som 

en tillgång i balansräkningen samt en skuld till följd av leasingavtalet (BFNAR 2012:1 p. 

20.5; Bauman & Francis 2011, ss. 247-248). 

  

K3-regelverket är framtaget av Bokföringsnämnden (BFN) och utgår från det ramverk som 

finns i ÅRL (BFNAR 2012:1 Inledning). K3 är även en förenkling av IFRS for Small and 

Medium-sized Enterprises (SME), vilket i sin tur är en förenkling av full IFRS (Carrington 

2015, s. 32). Enligt K3-regelverket klassificeras ett leasingavtal antingen som ett finansiellt 

eller ett operationellt leasingavtal (BFNAR 2012:1 p. 20.3). Skillnaden i redovisning mellan 

ett operationellt och finansiellt leasingavtal medför olika påverkan på nyckeltal och företag 

kan i och med det ha incitament att försöka få sin leasing klassificerad som antingen finansiell 

eller operationell (Wong & Joshi 2015, s. 27; Jermakowicz & Gornik-Tomaszewski 2006, s. 

170). Det som avgör hur ett leasingavtal klassificeras är hur avtalet är utformat. K3-

regelverket framhåller situationer där innebörden av ett leasingavtal medför att den leasade 

tillgången ska kapitaliseras istället för att kostnadsföras (BFNAR 2012:1 p. 20.3). När ett 

leasingavtal klassificeras tillämpas redovisningsrättens klassificeringsregler om leasing och då 

kan leasingavtalets juridiska form under vissa förutsättningar frångås. Det innebär att 

leasingobjektet redovisas som en tillgång i leasetagarens finansiella rapporter trots att 

leasetagaren civilrättsligt inte anses vara tillgångens ägare (Johansson 2010, s. 357). 

 

Till skillnad från K3-regelverket bedöms IFRS 16 minska den administrativa belastning som 

klassificeringen mellan operationell och finansiell leasing kan innebära genom att standarden 

kräver att nästan alla leasade tillgångar kapitaliseras (EFRAG 2017, ss. 4-5; IFRS 16 p. 9, 22). 

Den administrativa belastningen kan utgöras av både tid och resurser vid bedömningen om 

hur ett leasingavtal ska redovisas, samt att operationell leasing även kräver mer upplysning i 

årsredovisningen (EFRAG 2017, s. 4). En övergång till IFRS 16 kan däremot bli mer komplex 

eftersom standarden kräver fler bedömningar, exempelvis vilken ränta företaget ska använda 
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vid kapitalisering av leasade tillgångar som tidigare har klassificerats som operationell leasing 

(Jermakovicz & Gornik-Tomaszewski 2006, s. 170; EFRAG 2017, s. 5). IFRS 16 innehåller 

däremot ett antal förenklingar som syftar till att minska resursåtgången vid omklassificering 

till finansiell leasing, däribland undantag för kortfristig leasing samt leasing av tillgångar av 

lågt värde. 

  

Information som presenteras i företags finansiella rapporter utgår från de olika 

redovisningsregelverken och utifrån rapporterna beräknas nyckeltal vilka är relevanta mått för 

företags olika intressentgrupper. Om det finns leasade tillgångar hos företag, som inte syns i 

balansräkningen, riskerar intressenterna att få en felaktig bild av företags finansiella ställning 

och prestationer. Det medför risker att intressenter tar beslut på felaktiga grunder, följaktligen 

behöver justeringar göras för att få en rättvis bild av företaget (Xu et al. 2017, s. 34). 

Införandet av IFRS 16 innebär, för företags intressenter, att de inte behöver göra justeringar 

för operationell leasing då företag redan redovisar en mer rättvisande bild i de finansiella 

rapporterna från början. Företag som redovisar finansiell leasing skriver även av de leasade 

tillgångarna vilket medför att resultatet påverkas olika beroende på vilken typ av leasing 

företaget redovisar. 

  

Med tanke på de ovan nämnda konsekvenser som redovisning av leasing, enligt respektive 

regelverk medför, påverkar det val av redovisningsstandard för företag som har hög andel 

leasing. Det finns indikationer på att företag inom EU inte skulle välja att tillämpa IFRS om 

de inte måste (Jermakovicz & Gornik-Tomaszewski 2006, s. 170). Det är därför av intresse att 

undersöka om moderföretag med mycket leasing skulle välja att frivilligt tillämpa IFRS och 

därmed IFRS 16, eller om de skulle behålla K3-regelverket vid upprättande av 

koncernredovisning. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Problemdiskussionen ovan utmynnar i följande forskningsfrågor: 

 
1. Kommer en företagsledare välja att behålla K3-regelverket eller frivilligt tillämpa IFRS vid 

upprättande av koncernredovisning, om moderföretaget är ett stort onoterat företag som har 

väsentligt värde i operationellt leasade tillgångar?  

 
2. Kommer en företagsledare välja att behålla K3-regelverket eller frivilligt tillämpa IFRS vid 

upprättande av koncernredovisning, om moderföretaget är ett stort onoterat företag som har 

väsentligt värde i finansiellt leasade tillgångar?  

 
3. Kommer en företagsledare välja att behålla K3-regelverket eller frivilligt tillämpa IFRS vid 

upprättande av koncernredovisning, om moderföretaget är ett stort onoterat företag som har 

väsentligt värde i operationellt leasade tillgångar med avtal som löper under ett år?  

 

För att svara på forskningsfrågorna utgår vi från antagandet att en företagsledare drivs av 

egenintresset att öka både sin egen och företagets förmögenhet, och därmed kommer välja att 

tillämpa det regelverk som är mest förmånligt ur denna aspekt. Vi utgår även från att ett 

förmånligt val baseras på hur det gynnar företagets nyckeltal och att företagsledaren 

strategiskt tar hänsyn till intressenternas preferenser. Intressenterna som berörs i studien är 

kreditgivare och investerare, vilka är viktiga eftersom de tillgodoser företaget med kapital. Vi 

utgår från att även intressenterna drivs av egenintresse och vill öka sin egen förmögenhet. 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vilket av de två regelverken K3 eller IFRS som en 

företagsledare kommer välja att tillämpa vid upprättande av koncernredovisning, om företaget 

är ett stort onoterat moderföretag med väsentligt värde i leasade tillgångar. Syftet är även att 

undersöka vilket regelverk som är mest förmånligt att tillämpa utifrån vilka effekter det 

medför på företagets redovisning och nyckeltal, med hänsyn tagen även till investerare och 

kreditgivare. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Studiens syfte avgränsas till fokus på leasetagares finansiella redovisning med tanke på att 

IFRS 16 kommer att innebära störst förändring för dessa aktörer jämfört med leasegivare. 

Vidare avgränsas syftet till ett stort onoterat företag i Sverige eftersom det är sådana företag 

som har möjlighet att välja att tillämpa K3 eller IFRS vid upprättande av koncernredovisning. 

Ett stort onoterat företag uppfyller ÅRLs definition av ett större företag (1 kap. 3 § p. 4 ÅRL). 

I studien behandlas inte de möjliga skatteeffekter som kan vara sammanlänkade med de 

resultateffekter som uppkommer till följd av den nya leasingstandarden eftersom koncerner 

inte är skattesubjekt. Därutöver behandlas inte heller övergångsreglerna om ett företag byter 

regelverk till IFRS, eftersom de endast tillämpas det första året.  

 

Eftersom IFRS 16 börjar tillämpas år 2019 kommer typfall konstrueras med anledning av att 

det i skrivande stund inte finns några företag att undersöka som har implementerat standarden 

ännu. Typfallen konstrueras för att visa företag som har väsentligt värde i leasade tillgångar 

eftersom det är sådana företag som kan komma att påverkas av hur IFRS 16 är utformat. Vid 

bedömning av vilket val en företagsledare kommer göra mellan K3 eller IFRS utgår vi från de 

förändringar som eventuellt sker i de finansiella rapporterna och nyckeltalen, samt från 

relevanta ekonomiska teorier. Det här innebär att vi inte tar hänsyn till de tidigare nämnda för- 

och nackdelar som kan uppkomma om ett företag väljer att tillämpa IFRS, bland annat att det 

eventuellt är kostsamt och komplext, på grund av att det inte ryms inom studiens tidsram.  

 

De intressenter som främst analyserar nyckeltal och de finansiella rapporterna är kreditgivare 

samt investerare, där investerare främst är intresserade av den avkastning som ges och 

kreditgivare är intresserade av information som hjälper dem att bedöma företagets förmåga att 

betala räntor och amorteringar (IASB 2001 p. 9.1, 9.3). Därför görs en avgränsning i denna 

studie till dessa intressentgrupper. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen disponeras enligt följande: I kapitel två diskuteras uppsatsens design, metodval, 

datamaterial, trovärdighet och tillförlitlighet, tillvägagångssätt, källkritik och slutligen 

reflekteras etiska ställningstaganden. I det tredje kapitlet beskrivs de teorier och 

underliggande fakta som används som analysverktyg av empirin. I kapitel fyra redovisas 

studiens resultat vilket presenteras i form av typfall och följs av en resultatanalys. En 

diskussion och slutsatser presenteras i kapitel fem. En reflektion över studien, studiens 

praktiska bidrag och förslag till vidare forskning redogörs för i kapitel sex. 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

 

Ghauri och Grønhaug (2005, s. 56) förklarar att en studies forskningsdesign är den 

övergripande planen för att relatera forskningsfrågan till en relevant och genomförbar studie. 

Forskningsdesignen ger en plan för studiens datainsamling och analys och lägger också en 

grund till vilken typ av forskning som kommer att utföras, den styr med andra ord studiens 

problemformulering och syfte. Författarna klargör även att forskningsmetoder avser de 

tekniker som används för att samla in studiens data samt att typen och kvaliteten på empirisk 

forskning påverkas av studiens forskningsdesign (ibid. s. 56).  

 

Studiens frågeställningar söker svar på vilket val en företagsledare kommer att göra mellan att 

tillämpa K3 regelverket eller IFRS. För att kunna undersöka det krävs en jämförelse av de två 

regelverken, vilket i denna studie görs med hjälp av konstruerade typfall som applicerar 

väsentliga lagrum och normer från respektive regelverk. Med utgångspunkt från att studien 

jämför de två regelverken är en komparativ design lämplig för studien.  

 

I följande kapitel presenteras bland annat metodval samt en beskrivning av arbetsprocessen. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för studiens forskningsansats och forskningsmetod. 

Därefter följer en beskrivning av studiens datamaterial samt att studiens trovärdighet 

behandlas. Slutligen behandlas källkritik samt en etisk reflektion över studien och den valda 

metoden.  

 

2.2 Forskningsansats 

 

För att kunna samla in vetenskaplig data krävs vetenskapliga metoder (Starrin & Svensson 

1994, s. 51). Det finns tre alternativa sätt för en forskare att relatera empiri till teori vilka 

innefattar deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson 2011, s. 23-24). Samtliga 

metoder besitter både styrkor och svagheter och är lämpliga att använda i olika situationer 

(Jacobsen 2017, s. 26). En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från den kunskap som 

forskaren redan besitter inom ämnet. Tidigare forskning och relevanta vetenskapliga teorier 

härleds till studiens forskningsfrågor och senare även dess empiriska granskning. Slutligen 

kommer dessa att jämföras med resultatet av studien (Bryman & Bell 2017, s. 43; Ejvegård 

2009, s. 39). Det är därmed de vetenskapliga teorierna och studiens forskningsfrågor som styr 

hur datainsamlingen utförs. Eftersom forskaren utgår från redan befintlig teori ökar 

sannolikheten att forskaren bibehåller objektiviteten i sin undersökning. Finns det ett samband 

mellan studiens resultat, teorier och tidigare forskning, ska forskaren kunna ha en uppfattning 

om hur resultatet ska förklaras (Patel & Davidson 2011, s. 23).  

  

Till skillnad från en deduktiv ansats kan en studie ha en induktiv ansats för att förstå 

verkligheten, vilket innebär att forskaren istället ämnar att utveckla teorier från empiri. 

Forskaren utgår inte från tidigare forskning, utan en induktiv ansats anses vara en motsats till 

den deduktiva. Forskaren samlar istället in data som i slutändan avser att konstruera nya 

teorier (Jacobsen 2017, s. 19; Patel & Davidson 2011, s. 23). Även en abduktiv ansats utgår 

från empiri och skillnaden mellan de olika metoderna består i att en abduktiv ansats är en 

kombination av den deduktiva och den induktiva ansatsen. En studie med en abduktiv ansats 

inleds med vad som påminner om en induktiv ansats, det vill säga att det utgår från empiri och 
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inte teori. När data är insamlad arbetar forskaren istället mer deduktivt, och kommer i 

slutändan ta fram en förklaring som beskriver data som insamlats på bästa sätt (Bryman & 

Bell 2017, s. 46; Patel & Davidson 2011, s. 24).  

  

Till den här studien lämpar sig en deduktiv, med inslag av abduktiv, ansats bäst eftersom 

studien utgår från etablerade teorier, referenser och forskning inom ämnesområdet. 

Ekonomiska teorier och tidigare forskning är av stor betydelse för att analysera studiens 

resultat och för att formulera och besvara forskningsfrågorna. Vidare är det utformningen av 

forskningsfrågorna som styr insamling av data till studien. Tidigare vetenskapliga teorier 

stämmer bra överens med studiens undersökningsområde, av den orsaken kommer studien 

inte bidra med ny kunskap utan endast öka den befintliga kunskapen på området, därav är en 

deduktiv ansats optimal för studien. Vid en deduktiv ansats ska en forskare, som tidigare 

nämnts, kunna förstå varför resultatet av studien ser ut som det gör, men vid en abduktiv 

ansats använder forskaren istället en teori som på bästa sätt förklarar resultatet. Den här 

studien har till största del utvecklats genom en deduktiv ansats men genom arbetets gång har 

ytterligare teorier behövts för att komplettera de teorier som initialt valdes för studien, således 

har studien även ett inslag av abduktiv ansats. Det är däremot tydligt att en induktiv ansats 

inte är tillämpbar för den här studien, främst eftersom den inte ämnar att utveckla en ny teori.  

 

2.3 Undersökningsansats 

 

För att besvara studiens frågeställningar samt uppfylla studiens syfte lämpar sig en kvalitativ 

undersökning av de två regelverken bäst. Syftet med kvalitativa metoder är ofta att generera 

en djupare kunskap om en specifik kontext för att på så vis utveckla eller skapa nya teorier, 

samt att beskriva innebörden av ett fenomen eller en företeelse (Bryman & Bell 2017, ss. 377, 

386; Widerberg 2002, s. 15). Studier som syftar till att tolka och förstå, brukar enligt Patel och 

Davidson (2011, s. 14) ha en kvalitativ ansats, och eftersom syftet för den här studien är att 

förstå och förutsäga vilket val en företagsledare kommer att göra passar därmed en kvalitativ 

ansats bra för att genomföra studien. Studien bygger på texter såsom regelverk, standarder och 

allmänna rekommendationer från normgivande organisationer. Dessa texter analyseras och 

tolkas för att på ett korrekt och tydligt sätt kunna konstruera typfall vilka kommer utgöra en 

del av empirin i studien. Med hjälp av konstruerade typfall kommer de två regelverken K3 

och IFRS appliceras för att tydligt visa olika ekonomiska effekter vid tillämpning av de olika 

lagrummen och normerna, vilka slutligen kommer analyseras för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Analysen och tolkningen av de olika texterna är därmed avgörande för att 

kunna svara på forskningsfrågorna. Det val som studien ska undersöka baseras till viss del på 

nyckeltal som är beräknade utifrån fiktiva finansiella rapporter. Redovisningen i rapporterna 

regleras i de regelverk som forskarna analyserar och tolkar, därför är en kvalitativ metod bäst 

lämpad för den här studien.  

 

2.4 Datamaterial 

 

Data kan antingen vara primärdata eller sekundärdata. Det är viktigt att förstå innebörden av 

respektive kategori för att också förstå dess begränsningar och hur potentiella fel som kan 

påverka data ska hanteras. Primärdata är data som forskare direkt samlar in i sina egna 

specifika syften. Sekundärdata är data som någon annan redan har samlat in men det kan vara 

användbart även för en annan forskare i dennes eget syfte. En forskares primärdata kan alltså 

bli en annan forskares sekundärdata (Rabianski 2003, ss. 43-44).  
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I denna studie används endast sekundärdata eftersom all data kommer från tidigare studier på 

området i form av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och ekonomisk litteratur. Vidare är 

även de lagrum, vilka empirin bygger på, av sekundär karaktär, även om de möjligtvis skulle 

kunna kvalificera sig till kategorin primärdata. Lagrummen är inte framtagna av någon annan 

forskare i ett specifikt syfte men det är inte heller vi själva som samlat in data till lagtexten 

och i och med det är data är av sekundär karaktär. Fördelen med att använda befintlig data i 

form av offentliga dokument är att den finns tillgänglig för allmänheten att själv ta del av. En 

nackdel med att använda sekundärdata kan vara att den inte är lämplig för de egna 

forskningsfrågorna. Eftersom den data som behandlas i empirin, som tidigare nämnts, inte är 

insamlad i en forskares specifika studiesyfte, blir det dock inte till besvär för den här studien.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

 

En studies tillförlitlighet handlar om huruvida undersökningens resultat blir detsamma om den 

skulle genomföras en gång till, eller om det kan vara så att studien påverkas av antingen 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell 2017, s. 68). Tillförlitlighet i en 

studie benämns även reliabilitet, vilken enligt LeCompte och Goetz (1982, ss. 37, 41) kan 

delas in i två kategorier, nämligen intern och extern reliabilitet.  

 

I den här studien uppnås reliabilitet genom att undersökningen är replikerbar. Vid en eventuell 

replikering finns lagrum från K3-regelverket samt normer från IFRS som är aktuellt för 

studien lättillgängligt för andra forskare att inhämta. Eftersom studien analyseras med hjälp av 

typfall istället för befintliga företag påverkas utfallet inte av varken slumpmässiga eller 

tillfälliga företagsspecifika faktorer, då typfallen är noga konstruerade utifrån insamlad data 

från regelverk. Typfallen medför även att studien lättare kan replikeras eftersom data inte 

behöver samlas in från befintliga företag utan finns tillgänglig i regelverken. Samma analys 

går alltså att genomföra med identiskt underlag och identiska typfall vilket medför extern 

reliabilitet till vår studie. Intern reliabilitet uppnås genom att vi som forskare varit eniga i våra 

tolkningar av de lagrum och normer som legat till grund för studien. Eftersom studien bygger 

på tolkningar av lagrummen och normerna medför det emellertid en oundviklig risk att 

studien inte uppnår fullständig reliabilitet, då andra forskare möjligen kan tolka regler och 

standarder på ett annorlunda sätt.  

 

Utöver reliabilitet och replikerbarhet utgör validitet, det vill säga studiens giltighet, en viktig 

aspekt vid bedömning av forskning (Bryman & Bell 2017, ss. 68-69; Ghauri & Grønhaug 

2005, s. 65). Validitet i en studie utgår från en bedömning av om de slutsatser som utvecklats 

faktiskt hänger ihop eller inte med det som undersöks. Likt reliabilitet delar LeCompte och 

Goetz (1982, ss. 44, 51) även in validitet i intern validitet och extern validitet. Intern validitet 

innebär att det måste finnas en kongruens mellan de observationer som görs i undersökningen 

och de teoretiska idéer som genereras. Extern validitet innebär till vilken grad resultatet i 

studien kan appliceras i andra grupper eller miljöer (ibid. s. 32).    

 

Intern validitet i den här studien uppnås eftersom typfall konstrueras för att kunna besvara 

undersökningens syfte, och analyseras utifrån den teoretiska referensram som presenteras i 

kapitel tre nedan. Studien har även extern validitet då typfallen representerar tre olika möjliga 

situationer som företag som leasar tillgångar kan ha när de ställs inför frågan vilket regelverk 

de ska tillämpa. Syftet med att visa tre olika scenarion i typfallen är bland annat att skapa så 

hög generaliserbarhet av studien som möjligt. Typfallen är konstruerade med hänsyn tagen till 
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att de ska visa en realistisk och trovärdig finansiell situation av ett stort företag som har 

väsentligt värde i leasade tillgångar. Detta innebär att resultaten bör kunna generaliseras till 

andra liknande företag. 

 

2.6 Genomförande 

 

Processen för att genomföra studien inleddes med en diskussion angående val av ämne till 

studien, varpå valet föll på en jämförelse mellan K3 och IFRS med inriktning på leasing. 

Eftersom tidigare studier redan undersökt området specificerades studien till vilket val av 

regelverk ett företag skulle göra när de har en betydande andel leasade tillgångar. Det mest 

aktuella att studera inom dessa ramar var K3-regelverket och IFRS nya standard IFRS 16. 

IFRS 16 ska tillämpas från och med 2019, vilket innebar att det inte fanns någon tillgänglig 

empiri att samla in från företag, av den anledningen valdes typfall som grund för empirin.  

 

Eftersom det tidigt i studien fastställdes att inriktningen var ett val av redovisningsregelverk 

gjordes en överskådlig informationssökning för att finna teorier att stötta forskningsfrågan 

med, samt för att analysera resultatet. De teorier som valdes blev initialt positiv 

redovisningsteori och intressentteorin. För att skapa en teoretisk grund till studien 

genomfördes sökningar efter vetenskaplig litteratur. Primärt har sökningarna skett via 

Högskolan i Borås sökverktyg “Summon” och därutöver “Google Scholar”. För att finna 

relevant information har material även eftersökts via bland andra IASBs och BFNs hemsidor. 

Under processens gång gjordes en informationssökning efter ytterligare en teori att analysera 

resultatet med, vilket resulterade i att den teoretiska referensramen utökades med 

legitimitetsteorin. 

 

Efter att ha samlat in material i form av bland annat lagrum, kategoriserades materialet till att 

omfatta tre stycken typfall för att illustrera olika scenarion. Typfallen konstruerades genom att 

skapa fiktiva resultat- och balansräkningar för respektive typfall, därefter gjordes beräkningar 

för att kapitalisera leasing enligt IFRS regler om nuvärdesberäkning. För att utföra 

nuvärdesberäkningar antogs en fiktiv implicit ränta som diskonteringsränta. Beräkningar 

genomfördes med stöd av Johanssons (2010, s. 363) beräkning för att nuvärdesdiskontera ett 

belopp. För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan regelverken gjordes ett val som 

innebar att varje typfall utgår från samma ekonomiska förutsättningar där den enda påverkan 

på de finansiella rapporterna var de olika följderna av redovisning av leasing. De fiktiva 

balans- och resultaträkningarna konstruerades delvis utifrån definitionen av ett stort företag 

enligt K3 gällande företags omsättning och balansomslutning. Övriga poster i de finansiella 

rapporterna anpassades till att spegla ett företag som har väsentlig andel leasing. Utifrån de 

fiktiva resultat- och balansräkningarna beräknades sedan nyckeltal för att redovisa relevanta 

konsekvenser av de olika sätten att redovisa leasing enligt respektive regelverk på ett 

överskådligt sätt. Empirin analyserades utifrån nyckeltalen samt kvalitativa egenskaper och 

ekonomiska teorier. Slutligen fördes en diskussion av resultatet vilket ledde till att slutsatser 

kunde dras om vilket val en företagsledare kommer att göra.  

 

2.7 Källkritik 

 

Enligt Rienecker och Jørgensen (2014, s. 167) bör forskarna förhålla sig kritiska till sina sök-, 

urvals- och analysprocesser när det gäller de källor man väljer. Ett kritiskt förhållningssätt till 

sina källor behöver inte nödvändigtvis innebära att utsätta källorna för hård kritik, utan det 
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innebär att de måste prövas mot det som studien ska använda dem till. Forskarna kan till 

exempel utvärdera om källorna är tillräckligt starka för att användas som belägg i, eller som 

exempel i studien (ibid. s. 174). Eftersom texter av olika slag utgör både teoretisk referensram 

och empiri i den här studien, är källkritik en viktig aspekt för denna uppsats.  

  

I inledningen och den teoretiska referensramen har kvalificerad litteratur, såsom vetenskapliga 

artiklar, webbplatser och offentliga dokument använts. Rienecker och Jørgensen (2014, s. 

168) påpekar att i den akademiska världen är det idealt att utvärdera kvaliteten hos en text 

utifrån dess argumentation snarare än utifrån vem som har skrivit texten. De läroböcker och 

avhandlingar som refereras till i den här studien har utvärderats utifrån denna aspekt, det vill 

säga vad de säger och varför, men fokus har även varit att läsa verk av författare och forskare 

som är väl ansedda inom sitt forskningsområde. Vetenskapliga artiklar har valts ut efter 

kriteriet att de ska vara så kallade “peer reviewed”. Det faktum att en artikel är peer-reviewed 

innebär att den är granskad av sakkunniga personer, vilka har läst igenom artikeln noggrant 

för att kunna gå i god för dess kvalitet innan publicering sker (Rienecker och Jørgensen 2014, 

s. 162). Experter inom området har granskat de vetenskapliga artiklar som används i studien, 

vilket medför en högre tillförlitlighet till kvaliteten i forskningen i artiklarna. Under studien 

har försiktighet till användning av webbsidor beaktats eftersom det kan vara svårt att lita på 

information som publiceras på internet. De webbsidor som trots det använts i uppsatsen är i 

begränsad omfattning och de är dessutom publicerade av normgivande organ eller företag 

som studiens författare anser är pålitliga inom branschen.  

 

Offentliga dokument utgör en stor del av studien, de består av lagrum och standarder utgivna 

av BFN och IASB, samt föreställningsramen för finansiella rapporter (föreställningsramen) 

som IASB publicerat. Studiens empiriska material är, som nämnts, uppbyggd på studiens 

författares tolkning av dessa lagtexter. Eftersom de är utgivna av ett statligt normgivande 

organ och en internationellt dominerande normgivande organisation, är de tillförlitliga och har 

en hög kvalitet för studien (BFN 2018; Johansson 2010, s. 60). Lagar och regler ändras 

kontinuerligt, således har noggrannhet beaktats för att använda de senaste versionerna för 

denna studie, för att den ska vara så aktuell som möjligt.  

 

2.8 Etisk reflektion 

 

Forskare har ett etiskt ansvar för att säkerställa att deras studie genomförs på ett lämpligt och 

ansvarsfullt sätt, all forskning kräver därför att forskare tar ett etiskt ställningstagande. Etiskt 

beteende hjälper till att skydda individer, samhällen och miljöer. Forskare bör följaktligen 

undvika, eller åtminstone minimera, långsiktiga systematiska skador på dessa individer, 

samhällen och miljöer (Israel & Hay 2006, s. 2). Syftet med den etiska reflektionen är att 

diskutera de etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till under processen i den här studien.  

 

Diener och Crandall (1978, se Bryman & Bell 2017, s. 146) skriver om fyra områden inom 

etiska principer som är vanligt förekommande i många studier. Kortfattat innefattar de att en 

studie inte ska vara skadlig för någon deltagare och inte sakna samtycke från involverade 

personer, det vill säga att studera folk utan att berätta det, för att vara etiskt korrekt. En studie 

ska inte heller inkräkta på någons privatliv och inte innehålla bedrägligt eller vilseledande 

beteende, det vill säga att inte berätta hela sanningen men ändå inte ljuga. Dessa principer 

anses vara etiska riktlinjer för att identifiera oacceptabelt beteende inom forskning.  
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Data som presenteras i studien är inte inhämtad från personer eller företag och inkräktar 

därmed inte på någons privatliv och saknar inte heller medgivande från involverade personer, 

därav kan studien av naturliga skäl inte heller vara skadlig för deltagare. All data inhämtas 

från offentliga källor såsom IASB och BFN samt tidigare forskning, vilket gör att den 

information studien presenterar utgör en minimal direkt skada mot någon, trots det kan den 

ändå användas på ett vilseledande sätt. Eftersom informationen kan användas på ett 

vilseledande sätt, behandlas informationen med försiktighet genom att utesluta sådant material 

som inte är av relevans för studiens syfte. I vårt arbete försöker vi presentera all data på ett så 

objektivt och icke vilseledande sätt som möjligt men eftersom de resonemang som förs i 

studien avser hypotetiska typfall, är de förenklingar av verkligheten, och kan vara tolkade på 

ett subjektivt sätt. Om vi ger en läsare av studien en vilseledande bild är det från oss 

omedvetet. Studiens typfall avgränsas till fördel för studiens ändamål, för att kunna visa en 

tydlig skillnad mellan de olika regelverken samt för att visa att fokus främst ligger på företag 

som har en stor andel leasing. Vi är medvetna om att det kan ge en vilseledande bild av hur 

företags finansiella rapporter ser ut i olika scenarion. För tydlighetens skull har vi försökt 

undvika att framhäva övrig information som inte är direkt kopplad till leasing, för att inte 

förvirra läsaren och presentera vilseledande resultat av undersökningen. Med övrig 

information menas poster i de finansiella rapporterna som i studiens typfall inte är kopplade 

till leasing, exempelvis omsättning och skatt.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

 

I det här kapitlet presenteras först en kort redogörelse av redovisningsreglerna för leasing 

enligt K3 och IFRS 16. Därefter behandlas olika nyckeltal såsom lönsamhetsmått, och 

finansiella mått, utvalda kvalitativa egenskaper samt ekonomiska teorier som utgör relevanta 

analysverktyg för studiens empiri. 

 

3.2 Leasing som rättsfigur  

 

Begreppet leasing kan ha skilda innebörder beroende på vilket sammanhang det avser 

(Johansson 2010, s. 358) och reglerna för att redovisa leasing skiljer sig åt mellan K3 och 

IFRS 16. Den generella definitionen av ett leasingavtal är emellertid lik i de båda regelverken. 

Enligt både K3 och IFRS 16 är ett leasingavtal ett avtal, vilket överlåter rätten till en 

leasetagare att under en avtalad period använda en tillgång i utbyte mot ersättning till en 

leasegivare (BFNAR 2012:1 p. 20.2; IFRS 16 p. 9).  

 

3.2.1 Leasing enligt K3 

 

K3 regelverket skiljer på olika slag av leasingavtal, ett leasingavtal kan klassificeras som 

antingen ett finansiellt leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal. Ett leasingavtal är ett 

finansiellt leasingavtal om de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med 

ägandet av tillgången i allt väsentligt övergår från leasegivaren till leasetagaren. Johansson 

(2010, s. 386) förklarar att ett exempel på en fördel som kan förknippas med leasingtillgången 

är den löpande avkastningen som tillgången genererar och en risk kan utgöras av ett lägre 

kapacitetsutnyttjande av tillgången än beräknat. Ett leasingavtal som inte uppfyller 

definitionen av finansiellt leasingavtal klassificeras som ett operationellt leasingavtal 

(BFNAR 2012:1 p. 20.3). För att avgöra om ett avtal uppfyller kravet för att vara ett 

finansiellt leasingavtal är det avtalets ekonomiska innebörd och inte dess juridiska form som 

avgör. BFN anger i K3 (p. 20.3) olika situationer som vid normalfall indikerar att ett avtal ska 

klassificeras som ett finansiellt leasingavtal, se angivna situationer i appendix 4.  

 

Ett avtal där det framgår att de risker och fördelar som är förknippade med att äga tillgången 

inte till väsentlig del överförs till leasetagaren är således ett operationellt leasingavtal 

(BFNAR 2012:1 p. 20.3). Vid ett operationellt leasingavtal ska leasetagaren redovisa alla 

hänförliga leasingavgifter som en linjär kostnad över leasingperioden (BFNAR 2012:1 p. 

20.13). Ett större företag ska även i den finansiella rapporten lämna upplysningar om 

operationella leasingavtal där bland annat summan av framtida leasingavgifter återges 

(BFNAR 2012:1 p. 20.14).  

 

Vid ett finansiellt leasingavtal ska däremot rättigheter och skyldigheter som framgår av 

avtalet redovisas som en tillgång och en skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden 

värderas till det lägsta av nuvärdet av leasingavgifterna och tillgångens verkliga värde 

(BFNAR 2012:1 p. 20.5). När leasingavtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal blir 

redovisningen därmed densamma som om leasetagaren köper tillgången och finansierar 



- 13 - 

 

investeringen med ett lån (Johansson 2010, s. 363). Leasetagaren ska fördela leasingavgiften 

på ränta och amortering av skulden samt skriva av tillgången (BFNAR 2012:1 p. 20.9, 20.11).  

3.2.2 Leasing enligt IFRS 

 

I den nya standarden IFRS 16 finns ingen uppdelning av olika slags leasingavtal utan i stort 

sett alla avtal som utgör leasingavtal ska redovisas som en tillgång hänförlig till 

nyttjanderätten och en leasingskuld (IFRS 16 p. 22). Tillgången och skulden värderas till 

nuvärdet av de framtida leasingavgifterna (IFRS 16 p. 26). Leasetagaren får under 

leasingavtalets period i likhet med reglerna för finansiell leasing i K3 redovisa avskrivningar 

på tillgången samt redovisa ränta och amortering på skulden (IFRS 16 p. 32, 36, 37).  

 

3.3 Nyckeltal 

 

Tidigare forskning har visat att finansiella nyckeltal kan skilja sig åt signifikant beroende på 

om leasade tillgångar kapitaliseras eller inte (Nuryani, Heng & Juliesta 2015, s. 275; Wong & 

Joshi 2015, s. 40). Finansiella nyckeltal är av betydelse när företagsledare ska ta strategiska 

beslut och när aktörer på den finansiella marknaden bedömer företag (Johansson & Runsten 

2017, s. 199). Nyckeltal används för att förstå och analysera företag på ett förenklat sätt 

eftersom de presenterar faktiska finansiella poster i relation till varandra (Öberg 2012, s. 100). 

Johansson och Runsten (2017, s. 9) menar att beslut och beteenden inom ett företag styrs av 

företags mål och en strävan om fortsatt drift. Författarna ser företag som ett finansiellt system 

och betonar sambandet mellan att företag å ena sidan ska utveckla, investera i och producera 

varor och tjänster och å andra införskaffa och generera finansiella medel. 

 

När intressenter behöver ta ställning till relationer och förbindelser med företag försöker de 

analysera företaget för att kunna ta rationella beslut. En viktig del i analysen av företag brukar 

vara en bedömning av företags prestationer och finansiella ställning, vilket brukar benämnas 

räkenskapsanalys. Räkenskapsanalyser består bland annat av att man analyserar olika 

nyckeltal i form av lönsamhetsmått och finansiella mått (Arvidson, Carrington & Johed 2010, 

s. 315). Nyckeltal kan förenkla intressenters företagsanalyser tack vare att intressenter inte 

behöver undersöka alla delar av de finansiella rapporterna, att analysera nyckeltal är således 

ett snabbare och enklare sätt att analysera företag (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén 2008, 

ss. 16-17).  

 

3.3.1 Lönsamhetsmått 

 

Ett företags förmåga att ge avkastning på aktieägarnas kapital i företaget kan beskrivas som 

räntabilitet, vilket beräknar ett resultatmått i relation till ett kapitalmått (Arvidson et al. 2010, 

s. 317; Edenhammar, Norberg & Thorell 2013, s. 176). Några vedertagna lönsamhetsmått 

innefattar räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på sysselsatt 

kapital, där valet av resultatmått blir beroende av vilket kapitalmått företag utgår ifrån 

(Johansson & Runsten 2017, s. 29). Johansson och Runsten (2017, s. 22) menar att lönsamhet 

är viktigt för företags investerare och övriga intressenter på grund av att det beskriver företags 

långsiktiga överlevnadsförmåga.   

 

Räntabilitet på eget kapital visar den avkastning företaget under en period gett på investerares 

kapital (Edenhammar et al. 2013, s. 176). Måttet beräknas som resultatet efter finansiella 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AThomas%20Carrington
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poster i förhållande till det egna kapitalet (Arvidson et al. 2010, s. 318; Johansson & Runsten 

2017, 29). En god räntabilitet på eget kapital behövs för att trygga försörjningen av riskvilligt 

kapital, det vill säga lån från andra aktörer (Johansson & Runsten 2017, s. 13). Nyckeltalet är 

enligt Johansson och Runsten (2017, ss. 11-15) intressant för intressenter, främst investerare, 

eftersom de vill använda måttet för att bedöma deras procentuella avkastning. Det är 

dessutom relevant för potentiella investerare eftersom de jämför företagets avkastning med 

andra företags avkastning. Xu et al. (2017, s. 45) hävdar att kapitalisering av operationell 

leasing inte har någon betydande påverkan på räntabilitet på eget kapital även om den har det 

på andra nyckeltal. 

 
  

Som ett alternativ till räntabilitet på eget kapital används räntabilitet på sysselsatt kapital. 

Måttet ger uttryck för den avkastning som företaget ger på summan av eget och lånat kapital 

(Edenhammar et al. 2013, s. 177). Eftersom räntabilitet på eget kapital kan mätas som 

resultatet av den finansiella hävstången, där räntabiliteten kan bli högre ju större del som är 

lånefinansierad, är det intressant att även mäta räntabilitet på sysselsatt kapital (Lönnqvist 

2012, s. 251). Det här eftersom sysselsatt kapital istället visar vilken avkastning företaget 

skapat med de tillgångar som finns i företaget, vilka är finansierade av både aktieägare och 

andra långivares kapital. Måttet beräknas som resultatet före skatt + räntekostnader i relation 

till tillgångar - räntefria skulder (ibid. s. 254). 

 

 
 

Även avkastningen på skulderna kan mätas, det vill säga hur mycket företaget får betala för 

att använda inlånat kapital. Den genomsnittliga skuldräntan anger, enligt Johansson och 

Runsten (2017, s. 31), den räntabilitet företagets långivare genomsnittligt erhåller på det 

kapital de ställt till förfogande. Nyckeltalet kan användas dels för att bedöma de 

genomsnittliga kostnaderna för skulderna men kan även användas för att beräkna företagets 

förräntningsmarginal, vilket är skillnaden mellan avkastningen som tillgångarna genererar och 

vad det kostar att finansiera tillgångarna. Nyckeltalet beräknas som företagets räntekostnader i 

relation till företagets totala skulder, där både de räntebärande och icke räntebärande 

skulderna är inkluderade (ibid. s. 31).  

 

 
 

3.3.2 Finansiella mått 

 

I vilken omfattning ett företags tillgångar är lånefinansierade kan vara avgörande för dess 

möjlighet att överleva ekonomiska nedgångar, exempelvis lågkonjunkturer eller nedgångar i 

försäljningen av andra orsaker, utan att få betalningsproblem (Edenhammar et al. 2013, s. 

178). Fasta utgifter såsom räntor och amorteringar på lån måste betalas oberoende av hur det 

går för företaget, men det egna kapitalet behöver däremot inte återbetalas och utdelning ges 
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generellt sett endast om företaget har råd med det. Mått som försöker beskriva hur företagets 

verksamhet är finansierad är alltså standard i räkenskapsanalys (ibid. s. 178). 

  

Ett vanligt finansiellt mått är soliditet, vilket visar hur stor del av företagets totala tillgångar 

som är finansierade med eget kapital (Catasús et al. 2008, ss. 20-21). Måttet beräknas som 

eget kapital i relation till totalt kapital (Lönnqvist 2012, s. 243). Soliditeten visar följaktligen 

företags långsiktiga förmåga att överleva trots tillfälliga motgångar eller förluster flera år i 

följd (Arvidson et al. 2010, s. 322). Ju högre soliditeten är, desto lägre är risken för likvidation 

och ju lägre soliditeten är, desto högre procentuell avkastning kan företagets ägare få 

(Lönnqvist 2012, s. 243). Catasús et al. (2008, s. 172) för ett liknande resonemang där de 

menar att företag som har låg soliditet har en har en större finansiell risk och svårare att 

överleva förluster. För ett företag som har en låg soliditet kan det innebära att kreditgivare blir 

mindre tillmötesgående med att ge ut lån och vill då ha större säkerhet för lånen (Öberg 2012, 

s. 130). Vid kapitalisering av leasing balanseras den leasade tillgången istället för att 

kostnadsföras vilket medför att balansomslutningen ökar, därför är soliditeten intressant att 

undersöka. Operationell leasing leder till att soliditeten blir högre medan finansiell leasing 

medför att den blir lägre (Smith et al. 2015, ss. 319-321). 

 

 
 

Ytterligare ett finansiellt mått som används ofta är skuldsättningsgraden. Istället för att 

beräkna det egna kapitalets andel av tillgångarna uttrycker skuldsättningsgraden relationen 

mellan företagets skulder och det egna kapitalet (Lönnqvist 2012, s. 245). Praxis är att mäta 

räntebärande skulder i relation till eget kapital, syftet är att bättre kunna jämföra företag då 

räntefria rörelseskulder exkluderas (Edenhammar et al. 2013, s. 179). Skuldsättningsgraden 

kan användas för att mäta effekten av att kapitalisera leasing. Smith et al. (2015, ss. 319, 321) 

framhåller att företag som redovisar operationell leasing får en lägre skuldsättningsgrad 

jämfört med företag som kapitaliserar leasing och därmed redovisar den på balansräkningen. 

 

 

 
 

 

3.4 Kvalitativa egenskaper 

 

IASB har formulerat vissa kvalitetskrav, så kallade kvalitativa egenskaper för redovisningens 

utformning, med utgångspunkt från användarnas informationsbehov (Smith et al. 2015, s. 71). 

I föreställningsramen som utges av IASB anses de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna 

vara begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (IASB 2001, p. 24). Dessa 

egenskaper ska bland annat tillämpas av företag som redovisar enligt IASBs standarder. IASB 

delar upp de kvalitativa egenskaperna i grundläggande samt förbättrande egenskaper. 

Relevans och tillförlitlighet hör till kategorin grundläggande egenskaper och dessa måste vara 

uppfyllda för att redovisningen ska vara användbar. En förbättrande egenskap är bland annat 

egenskapen jämförbarhet (Smith et al. 2015, ss. 71-72). De kvalitativa egenskaperna relevans 
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och tillförlitlighet kommer inte utgöra analysverktyg för studien men redogörs nedan i syfte 

att förklara jämförbarhet och rättvisande bild.  

 

Kvalitet i redovisningen kan enligt Chen, Tang, Jiang och Lin (2010, ss. 222-223) definieras 

som i vilken utsträckning informationen i de finansiella rapporterna återspeglar den 

ekonomiska verkligheten och återger en rättvisande bild. Författarna hävdar även att IFRS 

standarder har högre kvalitet än nationella standarder och begränsar eller reducerar alternativa 

sätt att redovisa. Därav har företagsledare, även om de har incitament att göra det, mindre 

möjligheter att manipulera redovisningen om de redovisar enligt IFRS. Även Barth, 

Landsman & Lang (2008 ss. 496-497) menar att redovisning enligt IFRS medför en ökad 

kvalitet av företags redovisning och finansiella rapporter, både före och efter antagande av 

standarderna. Företag som tillämpar IASBs standarder redovisar generellt sett även mer 

relevant och värdefull information i jämförelse med länders nationella regelverk (ibid. s. 490).  

 

3.4.1 Relevans och tillförlitlighet 

 

Begreppet relevans har en vid innebörd men en vanlig uppfattning är att informationen i de 

finansiella rapporterna ska vara användbar för beslut. Vad som är relevant har att göra med 

vem som antas vara användare av informationen. IASBs utgångspunkt är att det främst är 

kapitalmarknadens aktörer, det vill säga ägare och långivare, som är redovisningens 

användare. De förutsätts vara intresserade av informationen i de finansiella rapporterna för 

beslut rörande om de ska tillhandahålla kapital åt företaget eller inte (Smith et al. 2015, s. 73). 

I föreställningsramen anges att relevans ofta påverkas av hur informationen presenteras, 

information som är relevant underlättar bedömningen av inträffade, aktuella eller framtida 

händelser och kan bekräfta eller revidera tidigare bedömningar och prognoser. Relevans kan 

även innebära att en avgränsning görs och att viss information inte alltid synliggörs i de 

finansiella rapporterna (IASB 2001, p. 26, 28).  

 

Information i finansiella rapporter skall vara tillförlitlig för att vara användbar. Information är 

tillförlitlig om den inte är vinklad eller vilseledande. En balansräkning måste på ett korrekt 

sätt återge de transaktioner och andra händelser som är grunden till de tillgångar, skulder och 

eget kapital som på balansdagen uppfyller kriterierna för att tas med i balansräkningen. 

Användarna måste kunna förlita sig på att informationen utvisar antingen vad som görs 

gällande att den utvisar, eller vad som rimligen kan antas att den utvisar (IASB 2001, p. 31-

33).  

 

3.4.2 Jämförbarhet 

 

Användare av de finansiella rapporterna ska kunna ha möjlighet att över en längre period, 

samt mellan företag, jämföra företags resultat och finansiella ställning (IASB 2001, p. 39). 

Anledningen till att standardsättare valt att reglera jämförbarhet mellan företag är att de som 

tar del av de finansiella rapporterna ofta använder redovisningen för att jämföra företag med 

varandra. Investerare väljer mellan ett antal företag när de ska ta beslut gällande vilket företag 

de ska investera i och vill ha information som underlättar deras jämförelse och beslut. Även 

kreditgivare väljer vilka företag de ska ge lån till och har därmed också ett behov av 

jämförbar information. Jämförbarhet över en längre period innebär att företag ska redovisa på 

samma sätt under olika perioder. Det hänger samman med principen om relevans i 

redovisningen och att redovisningen ska vara underlag för prognoser (Marton 2013, s. 206). 
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Den principiella innebörden av jämförbarhet är att värderingsprinciper och presentations-

tekniker för likartade transaktioner måste redovisas på ett likformigt sätt. Tillgångar och 

skulder som representerar likadana resurser och förpliktelser borde således värderas till 

samma belopp i alla företag och olika händelser ska inte framställas på ett likadant sätt (Smith 

et al. 2015, s. 80).  

 

Om ett företag byter redovisningsprincip betyder det inte att redovisningen inte längre är 

jämförbar, om det istället leder till bättre relevans och försiktighet. Principen om jämförbarhet 

påverkar inte innehållet i information som redovisas utan utgör istället ett krav på företag att 

tillämpa redovisningsprinciper som är jämförbara (Johansson 2010, s. 416).  

 

Ball (2006, s. 11) hävdar att tillämpning av IFRS standarder medför en ökad jämförbarhet och 

en minskad informationsrisk för investerare förutsatt att standarderna tillämpas konsekvent. 

Genom att eliminera skillnader i redovisningsstandarder minskar IFRS därigenom många 

justeringar som intressenter annars behöver göra för att bättre kunna jämföra företags 

finansiella rapporter. Även Li (2010, s. 611) menar att IFRS kan bidra till en förbättrad 

jämförbarhet av finansiell information mellan företag och en lägre risk för investerare. 

Särskilt viktig är jämförbarheten för investerare som jämför värdet av olika företag. Eftersom 

internationella investerare är mer bekanta med IFRS är det enklare för dessa intressenter att 

följa upp information i de finansiella rapporterna om de upprättas enligt IFRS (Chen et al. 

2010, s. 224). Förespråkare av IFRS hävdar att en enhetlig uppsättning av 

redovisningsstandarder förbättrar jämförbarheten i finansiella rapporter, vilket de menar 

lockar till sig gränsöverskridande investeringar. Den bättre jämförbarheten minskar globala 

investerares informationskostnader, vilket ökar investeringar i utländska företag (DeFond, Hu, 

Hung & Li 2011 s. 240). Det här medför att incitamenten hos företagsledare ökar att redovisa 

enligt IFRS på ett trovärdigt sätt och agera enligt intressenternas intressen (Chen et al. 2010, 

s. 224; Ball 2006, s. 11).  

 

3.4.3 Rättvisande bild 

 

I Sverige infördes rättvisande bild, enligt Johansson (2010, s. 89) som en målsättning för 

redovisningen i samband med ÅRLs ikraftträdande. I samband med att IAS-förordningen 

antogs och utgavs av EU-kommissionen infördes rättvisande bild som målsättning för 

redovisningen för noterade koncerner i EU. Begreppet rättvisande bild skiljer sig åt bland 

annat gällande målsättning mellan ÅRL och IASB. Innebörden av begreppet rättvisande bild 

brukar beskrivas som oklar och att det vid implementering påverkas av respektive lands 

redovisningstradition och redovisningspraxis (Johansson 2010, ss. 89-90). Studien utgår från 

IASBs förklaring till vad en rättvisande bild (fair presentation) innebär. Enligt 

föreställningsramen p. 46 (IASB 2001) och IAS 1 p. 17 ger ett företags finansiella ställning, 

resultat och förändring av den finansiella ställningen, som upprättas i linje med tillämpliga 

redovisningsstandarder och med de kvalitativa egenskaper som beskrivs i 

föreställningsramen, vanligtvis en rättvisande bild. Johansson (2010, s. 90) menar att det 

således föreligger en stark presumtion för att en rättvisande bild uppnås genom att företag 

följer internationella standarder och tolkningar.  

 

Thorell (2008, s. 67) anser att kravet om rättvisande bild bör uppfattas som en målsättning 

som måste vara styrande för all redovisning. Som regel antas att en tillämpning av lag och 

rekommendationer leder till en rättvisande bild. Om tillämpning av lag och standarder inte 

leder till en rättvisande bild skall upplysningar tillämpas (Thorell 2008, s. 67). För att uppnå 
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en rättvisande bild ska effekter av händelser och transaktioner framställas på ett korrekt sätt i 

redovisningen, vilket i sin tur är kopplat till att det ska återge den ekonomiska verkligheten 

(Johansson 2010, s. 91).  

 

3.4.4 Innebörd före form 

 

Principen substance over form är angiven i IASBs föreställningsram, p.35 och har stor 

betydelse för de standarder som IASB utfärdar. Den har även betydelse för de 

rekommendationer som Rådet för finansiella rapporter utfärdar. Av föreställningsramen p. 35 

framgår följande:  

 

För att information på ett korrekt sätt skall återge de transaktioner och andra 

händelser som den avser att återge, måste de redovisas i enlighet med 

ekonomisk innebörd och inte enbart i enlighet med juridisk form. Den 

ekonomiska innebörden av en transaktion eller annan händelse 

överensstämmer inte alltid med vad som framgår av den juridiska formen. 

Ett företag kan överlåta en tillgång till en annan part på så sätt att 

dokumentationen utvisar att äganderätten juridiskt övergått på̊ köparen, men 

med en samtidig överenskommelse om att företaget även framgent kommer 

att åtnjuta de ekonomiska fördelar som förknippas med tillgången. Under 

sådana omständigheter skulle en redovisning av en försäljning inte återge 

transaktionen på ett korrekt sätt (om en transaktion överhuvudtaget kan 

anses ha förekommit. 

(IASB föreställningsram, p. 35) 

 

Principen har vetenskapligt belysts av Johansson (2010, ss. 1-518) där han visat på olika 

aspekter och dimensioner av begreppet utifrån IASBs regelverk som ger uttryck för 

”substance over form”. Johansson har också undersökt om de kvalitativa egenskaperna i 

föreställningsramen kan ge uttryck för substance over form. Fortsättningsvis kommer vi dock 

att använda den svenska terminologin i uppsatsen dvs. ”innebörd före form” och utgå från 

IASBs definition av innebörd och form. 

  

Johansson (2010, s. 40) förklarar att principen även har betydelse vid lösning av 

redovisningsproblem i fall då en lösning inte kan utläsas enligt formulering i lagtext eller kan 

lösas genom tolkning. Avvägningar får i sådana fall göras mellan innebörd före form och 

andra principer för att på ett bra sätt lösa problemet. 

 

Begreppet innebörd före form innebär att om en affärshändelse har en ekonomisk innebörd 

som skiljer sig från dess formella juridiska innebörd bör man redovisa efter “substansen”, det 

vill säga efter den ekonomiska innebörden av händelsen och inte den juridiska formen 

(Johansson 2010, s. 38). Exempel på en sådan händelse är vissa former av leasing. Ett företag 

kan till exempel överlåta en tillgång till ett annat företag där avtalet visar att äganderätten inte 

övergår till köparen men samtidigt ha en överenskommelse om att företaget får nyttja de 

ekonomiska fördelar som tillgången förknippas med. I ett sådant scenario skulle en 

redovisning av leasing inte återge transaktionen och den ekonomiska innebörden korrekt om 

den redovisas enligt avtalet (IASB 2001, p. 35).  

 

Det har lyfts fram redovisningsmässiga argument mot en redovisning enligt principen 

innebörd före form som säger att den information som påverkar beloppen i resultat- och 
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balansräkning i redovisningen istället kan lämnas som tilläggsupplysning i noter i 

årsredovisningen. Enligt Johansson (2010, s. 369) är det emellertid lättare att jämföra de 

ekonomiska konsekvenserna av finansiell leasing när den ekonomiska informationen lyfts 

fram i resultat- och balansräkning. Johansson (2010, s. 369) menar vidare att om samma 

ekonomiska information istället lämnas i tilläggsupplysning har de finansiella rapporterna 

däremot påverkats av principen innebörd före form (substance over form).  

 

Ball (2006, s. 9) anser att IFRS standarder är designade att spegla den ekonomiska 

verkligheten snarare än den ekonomiska formen. Baker och Hayes (2004, s. 768) 

argumenterar att finansiella rapporter som reflekterar den ekonomiska innebörden före formen 

av ekonomiska transaktioner generellt föredras av användare av de finansiella rapporterna. Att 

tillämpa innebörd före form i den finansiella rapporteringen anses således vara ett viktigt mål. 

Enligt Johansson (2010, s. 405) kan däremot information i de finansiella rapporterna som 

bygger på ekonomisk innebörd eller form vara antingen begriplig eller obegriplig. Det anses 

vara beroende av hur informationen presenteras och vilka kunskaper den som tar del av 

informationen har. Både ekonomisk innebörd och ekonomisk form kan uppfattas komplext 

och i en del fall kan man säga att innebörd före form kräver större tydlighet och mer kunskap 

hos de som redovisar och de som tar del av information än de fall som bygger på ekonomisk 

form. Det beror på att ju fler aspekter av den ekonomiska verkligheten som skall avbildas 

desto mer komplext blir regelverket.  

 

3.5 Ekonomiska teorier 

 

I följande avsnitt presenteras de ekonomiska teorier som vi anser hjälper till att förklara 

resultatet av studien och ger mening åt studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet inleds 

med en genomgång av intressentteorin, därefter legitimitetsteorin och avslutningsvis positiv 

redovisningsteori. Kortfattat kan dessa valda teorier motiveras med att intressentteorin är 

relevant eftersom det är företagens intressenter som tar del av finansiella rapporter. Studiens 

resultat kommer analyseras utifrån legitimitetsteorin eftersom valet av regelverk kan ha 

många orsaker där legitimitet kan vara en av dem. Slutligen kommer studiens resultat även 

analyseras utifrån positiv redovisningsteori eftersom studien handlar om ett redovisningsval.  

 

3.5.1 Intressentteorin 

 

Intressentteorin är en teori om hur man driver ett företag effektivt, där effektivt innebär skapa 

så mycket värde för företaget och företagets intressenter som möjligt. Företagsledningen 

behöver ta hänsyn till företagets intressenter, vilka är både enskilda individer eller grupper, 

som antingen kan påverka företaget eller påverkas av företaget och dess aktiviteter. Olika 

grupper av intressenter kan vara kunder, anställda, leverantörer, samhällen och finansiärer 

(Freeman, Harrison, Wicks, Parmar & de Colle 2010, ss. 9, 54).  

 

Teorin grundades på 1980-talet av R. Edward Freeman och har under de senaste 30 åren 

vidareutvecklas av många olika teoretiker (Freeman et al. 2010, s. 4). Utvecklingen av teorin 

har främst kommit till i syfte att lösa olika specifika problem. Teorin förklarar vilka faktorer 

som kan ligga till grund för företagets finansiella redovisning och intressenternas preferenser 

anses vara en förklaring till hur ett företag agerar (Freeman & Reed 1983, s. 91). 
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Intressenter kan delas upp i två olika grupper: primära intressenter och sekundära intressenter. 

En primär intressentgrupp är en grupp av intressenter som företag inte kan överleva utan, 

dessa består vanligtvis av investerare, anställda, kunder och leverantörer. Mellan företag och 

deras primära intressenter finns ett ömsesidigt beroende. Om en primär intressentgrupp, 

exempelvis kunder, blir missnöjd och avslutar sin “relation” med företaget kommer det skada 

företaget. Till de sekundära intressentgrupperna hör regering, skatteverk, media och andra 

samhällsgrupper som företag inte alltid har direktkontakt med men ändå kan påverka och 

påverkas av (Clarkson 1995, ss. 105-106). 

 

Det har utvecklats två olika grenar av teorin, den etiska grenen samt den positiva grenen 

(Deegan & Unerman 2011, ss. 348-353). Den etiska grenen, vilken även benämns den 

normativa grenen, utgår från moral och innebär att den påverkan som företaget har på sina 

intressenter är vad som borde redogöra för företagets ansvar för den intressenten och därmed 

inte intressentens ekonomiska påverkan på företaget. Denna etiska gren av intressentteorin 

gör inte skillnad på primära och sekundära intressenter utan alla intressenter har lika 

rättigheter och dessa rättigheter bör inte negligeras. I den positiva grenen däremot, förväntas 

företagsledningen ge särskild uppmärksamhet till vissa grupper av intressenter, oftast de med 

mer makt över företaget. Till exempel finansiärer som bidrar med ekonomiska resurser har en 

viss makt över företaget och företagsledningen bör strategiskt ta hänsyn till denna 

intressentgrupp. Anledningen till att man i denna gren av intressentteorin prioriterar olika stor 

uppmärksamhet till olika intressenter beror på att det inte är praktiskt möjligt att ta hänsyn till 

alla intressenter till lika stor del (ibid. ss. 348-353). 

 

Företag kan alltså enligt intressentteorin definieras som ett system som bygger på en komplex 

uppsättning av relationer mellan företag och dess intressentgrupper med olika mål, rättigheter, 

förväntningar och ansvar. Utan företagets intressenter överlever inte företaget och för att 

skapa värde för dessa behöver företagsledningen fokusera på hur värde skapas för varje 

enskild grupp (Clarkson 1995, ss. 105-106). 

 

3.5.2 Legitimitetsteorin 

 

Enligt legitimitetsteorin arbetar företag kontinuerligt för att bli uppfattade som att de verkar 

inom de normer och gränser som finns runt om dem i deras respektive omgivning (Deegan & 

Unerman 2011, ss. 323-324). Företag försöker få sin omgivning att uppfatta deras handlingar 

som legitima. Normer i samhället är inte konstanta, utan de förändras över tid, och det ställer 

krav på företag att vara lyhörda i den miljö de verkar i. Det är inte företagens faktiska 

uppförande som är det väsentliga enligt legitimitetsteorin, utan det är hur omgivningen 

uppfattar företags uppförande som skapar legitimitet. 

  

Legitimitetsteorin bygger på idén om att det finns ett socialt kontrakt mellan företag och det 

samhälle som företag verkar i (Deegan & Unerman 2011, s. 325). Det sociala kontraktet 

representerar alla de förväntningar som samhället har på hur företag bör agera. Om företag 

misslyckas att nå upp till de förväntningar som finns inom det sociala kontraktet riskerar de 

att straffas av sin omgivning, till exempel kan deras tillgång till finansiella resurser begränsas. 

I likhet med intressentteorin antas företag inte ha en rättighet till samhällets resurser, utan de 

anses vara beroende av dem. 

  

Eftersom det finns risker om företag inte lever upp till de förväntningar som finns och företag 

således bryter det sociala kontraktet kommer företag att agera på det sätt de tror medför 
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legitimitet från samhället (Dowling & Pfeffer 1975, s.122). Företag kommer därmed arbeta 

för att skapa en överensstämmelse mellan de sociala värden som är förknippade med deras 

aktiviteter och de normer som finns i samhället som de verkar i. 

  

Om företag är i riskzonen att förlora legitimitet finns det aktiviteter de kan genomföra, till 

exempel kan de anpassa sin verksamhet, sina mål och metoder för att de ska stämma överens 

med vad som anses legitimt av omgivningen (Dowling & Pfeffer 1975, s.127). Företag kan 

även försöka att, genom kommunikation, bli identifierade med olika symboler, värden eller 

institutioner som har en stark legitimitet i samhället. Information som publiceras i företags 

årsredovisningar kan användas av företag som en strategi för att nå legitimitet. 

 

3.5.2.1 Legitimitet och IFRS 

 

En anledning till varför företag frivilligt väljer att redovisa enligt IFRS är att de strävar efter 

att upplevas som legitima av omvärlden, därmed är legitimitetsteorin relevant i den här 

studien. Att redovisa enligt IFRS kan öka företags trovärdighet eftersom IASB anses vara en 

källa till legitimitet (Larson & Street 2004, s. 89). Det innebär även att när företags 

redovisning uppfattas som legitim minskar osäkerheten mellan företag och omgivningen. 

IFRS motsvarar följaktligen en symbol som företag försöker bli identifierade med för att 

uppfattas som legitima.  

 

3.5.3 Positiv redovisningsteori 

 

Positiv redovisningsteori är en av flera positiva teorier avseende redovisning som förklarar 

och förutsäger ett visst fenomen, exempelvis varför företagsledare väljer att använda, eller 

inte använda, en viss redovisningsmetod (Deegan & Unerman 2011, s. 255; Watts & 

Zimmerman 1986, s. 7). Positiv redovisningsteori, som till stor del utvecklades under 1970-

talet, förklarar hur någonting är men säger ingenting om hur det bör vara. Eftersom teorin inte 

är en normativ teori säger den inte heller något om hur redovisning kan förbättras (Watts & 

Zimmerman 1990, s. 133). Teorin har länge varit central för att förklara och förutsäga 

redovisningsval och är även lämplig att utgå ifrån i den här undersökningen. 

  

Positiv redovisningsteori fokuserar på relationer mellan olika individer som på olika sätt och 

med olika medel är involverade i en organisation och hur redovisning används för att hjälpa 

till i dessa relationer (Deegan & Unerman 2011, s. 256). Exempel på dessa relationer är 

mellan företagets ägare och dess chefer eller mellan cheferna och företagets skuldgivare, 

exempelvis banker. I många fall kretsar relationer som dessa kring förhållandet mellan en 

principal och en agent, även känt som agentteori, vilket innebär en delegering av 

beslutsfattande från en part (principal) till en annan part (agenten) (Jensen & Meckling 1976, 

s. 308). Agentteori är därmed en viktig del för att förklara företagsledares val av 

redovisningsmetod (Deegan & Unerman 2011, s. 263). I fall där principalen och agenten inte 

har samma intresse för att genomföra en från principalen delegerad uppgift och där resultatet 

till följd av delegeringen inte uppnår samma nivå som om principalen själv skulle utfört 

uppgiften, uppstår vad som inom positiv redovisningsteori kallas för kontraktskostnader 

(Watts & Zimmermann 1979, s. 276). Företag vill minska kontraktskostnader och binder sig 

därför till kontrakt som syftar till att säkerställa att principal och agent har samma intresse. 

Teorin bygger bland annat på antagandet om att alla involverade individer drivs av 

egenintresse, vilket gör att de kommer agera på sätt som ökar deras egen förmögenhet. 
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Följaktligen förutsäger positiv redovisningsteori att organisationer kommer att arbeta med 

olika medel för att företagsledares, respektive företagsägares intressen är förenade (Watts & 

Zimmermann 1978, s. 113). 

  

Positiv redovisningsteori bygger även på kapitalmarknadsforskning vilket utgår från 

antagandet om effektiva marknader som innebär att aktiers priser på kapitalmarknaden 

speglas i all känd och tillgänglig information. Kapitalmarknadsforskning handlar således om 

att kapitalmarknaden reagerar på ny eller oväntad information som har 

kassaflödeskonsekvenser. För att ändra på aktiekursen behöver därmed kassaflödet förändras 

(Kothari 2001, ss. 110, 116). En viktig del i positiv redovisningsteori är den effektiva 

marknadshypotesen (Kothari 2001, ss. 115-116). Det som ligger till grund för den effektiva 

marknadshypotesen är främst konkurrens om information eftersom konkurrens driver många 

investerare att få information om företag från fler källor utöver företagets finansiella rapporter 

(Watts & Zimmerman 1986, s. 6). Aktiekurser förväntas spegla information från olika källor, 

vilket medför att företagsledningen enligt denna hypotes inte kan manipulera aktiekurser 

genom att ändra redovisningsmetoder. Om en förändring av redovisningsmetod inte påverkar 

kassaflödet finns det en möjlighet att kapitalmarknaden inte reagerar på förändringen (Deegan 

& Unerman 2011, s. 260). I de fall då en ändring i redovisningsmetoder inte får någon direkt 

reaktion från kapitalmarknaden har denna hypotes en svårighet att förklara anledningen till 

varför företagsledare väljer att byta, därför kompletterar agentteori denna hypotes vid sådana 

fall (Watts & Zimmerman 1990, s. 132). 

  

Vidare bygger positiv redovisningsteori även på tre hypoteser; the management compensation 

hypothesis (bonusplan hypotesen), the debt hypothesis (skuldhypotesen) och the political cost 

hypothesis (politiskt tryck hypotesen) (Watts & Zimmerman 1990, s. 138). Den hypotes som 

har mest relevans för denna studie är skuldhypotesen, vilken innefattar en relation mellan 

företagsledare och företagets kreditgivare, där företaget och kreditgivaren kan ha olika 

preferenser om exempelvis företagets skuldsättningsgrad. När ett företag lånar medel från 

kreditgivaren påverkar det företagets skuldsättningsgrad och om ägarna eftersträvar hög 

avkastning kan båda dessa scenarion vara skadliga för kreditgivaren om företaget skulle gå i 

konkurs. För att kompensera för ett sådant scenario har kreditgivaren möjlighet att höja sin 

utlåningsränta, vilket är negativt för företaget. Hypotesen innebär därmed att 

företagsledningen kan undvika situationen genom att redovisa på ett mer förmånligt sätt som 

visar en lägre skuldsättningsgrad (Watts & Zimmerman 1990, s. 139). 
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4 Empiri och analys 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras tre olika typfall som syftar till att visa ekonomiska skillnader som 

föreligger om en företagsledare för ett moderföretag, som är leasetagare, skulle välja att 

tillämpa K3 eller IFRS som redovisningsstandard i koncernredovisningen. För att visa olika 

utfall belyser typfallen både operationell och finansiell leasing enligt K3 samt leasing enligt 

IFRS.  

 

Det första typfallet presenterar ett fiktivt företag som enbart har operationell leasing enligt K3 

och det andra typfallet visar ett fiktivt företag som enbart har finansiell leasing enligt K3. Det 

tredje typfallet bygger på ett företag som har operationell leasing enligt K3, som varar under 

12 månader. Eftersom syftet är att ta reda på om en företagsledare kommer att behålla K3 

eller istället tillämpa IFRS har vi valt att undersöka effekterna av de olika regelverken under 

en femårs-period.  

  

I samtliga typfall nedan presenteras relevant data i relation till både utfallet av tillämpning av 

K3-regelverket och IFRS 16. Fullständiga resultat- och balansräkningar för respektive typfall 

redovisas i appendix 1-3. Förklaring av begreppen implicit ränta, diskonteringsränta och 

internränta samt utdrag ur använda lagrum och standarder finns i appendix 4 och 5. 

 

4.2 Typfall 1 

 

Företag A är ett stort, onoterat moderföretag som i nuläget upprättar koncernredovisning 

enligt K3-regelverket. Företaget tecknar den 1/1 20x1 ett avtal som innebär att de hyr 

maskiner av en leasegivare. Enligt avtalet överlåts rätten, till företag A, att under en given 

period bestämma över användningen av maskinerna i utbyte mot betalning, därmed är avtalet 

enligt både K3 och IFRS ett leasingavtal (BFNAR 2012:1 p. 20.2; IFRS 16 p. 9). Det framgår 

i avtalet att de väsentliga risker och fördelar som förknippas med de leasade maskinerna inte 

överförs från leasegivaren till företag A och äganderätten till maskinerna förblir hos 

leasegivaren vid leasingperiodens slut. Avtalet klassificeras således som ett operationellt 

leasingavtal, enligt företagets nuvarande redovisningsregelverk K3 (BFNAR 2012:1 p. 20.3). 

Minimileaseavgiften uppgår enligt leasingkontraktet till 5 009 tkr per år och leasingperioden 

är 5 år. Den implicita räntan är 8 %. Maskinernas ekonomiska livslängd uppgår till 10 år.  

 

4.2.1 Tillämpning av K3 

 

Eftersom det är ett operationellt leasingavtal ska företag A redovisa leasingutgifter, inklusive 

första förhöjd hyra, som kostnad linjärt över leasingperioden (BFNAR 2012:1 p. 20.13). 

Leasingkontraktet anger ingen första förhöjd avgift utan endast en årsavgift om 5 009 tkr som 

uppgår till samma belopp varje år, det innebär att 5 009 tkr kommer att belasta 

resultaträkningen varje år över femårsperioden samt att motsvarande summa krediteras från 

bankkontot. Någon tillgång eller skuld redovisas inte i balansräkningen för den leasade 

tillgången eftersom avtalet klassificeras som operationellt. Däremot ska företaget lämna 
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upplysning avseende sitt operationella leasingavtal som bland annat ska visa summan av 

framtida minimileaseavgifter (BFNAR 2012:1 p. 20.14).  

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 

Leasingavgift  +5 009 +5 009 +5 009 +5 009 +5 009 

Bank  -5 009 -5 009 -5 009 -5 009 -5 009 

Tabell 4.1 Typfall 1 Ekonomisk översikt K3 (tkr) 

 

4.2.2 Tillämpning av IFRS 

 

Om företagsledaren istället väljer att företag A ska tillämpa IFRS vid upprättande av 

koncernredovisning kommer leasingavtalet redovisas enligt IFRS 16. Leasingavgiften om 5 

009 tkr ska kapitaliseras istället för att kostnadsföras i syfte att efterlikna ett köp av maskiner 

istället för hyra av maskinerna. Företag A redovisar därmed en tillgång och en skuld vid 

ingåendet av leasingavtalet (IFRS 16 p. 22). Företaget värderar tillgången till 

anskaffningsvärde vid inledandet av leasingavtalet (IFRS 16 p. 23). Kostnaden för tillgången 

omfattar bland annat den summa leasingskulden ursprungligen värderas till (IFRS 16 p. 24), 

denna kostnad redovisas som en del av anskaffningsvärdet för tillgången när företaget ådrar 

sig förpliktelsen för kostnaden (IFRS 16 p. 25). Leasingskulden värderas till nuvärdet av de 

leasingavgifter som inte redan betalats vid värderingstidpunkten, vilket innebär att 

leasingavgifterna diskonteras med användning av avtalets implicita ränta (IFRS 16 p. 26). Vid 

tillämpning av IFRS kommer företag A därmed redovisa de leasade maskinerna som en skuld 

och en tillgång i balansräkningen samt kostnadsföra ränta och avskrivning på tillgången i 

resultaträkningen. Leasingavgiften fördelas till en del amortering av lånet och en del ränta på 

skulden. 

  

Nuvärdesberäkningen av minimileaseavgifterna sker vid tecknandet av avtalet 1/1 20x1. 

Leasingskulden värderas till nuvärdet av 5 009 tkr per år, i fem år, med avtalets implicita 

ränta om 8 %, vilket beräknas till 20 000 tkr. 

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Nuvärdesfaktor 0,68058 0,73503 0,79383 0,85734 0,92593  

Leasingavgift 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Nuvärde 3 409 3 682 3 976 4 294 4 639 20 000 

Tabell 4.2 Typfall 1 Nuvärdesberäkning leasingavgift IFRS (tkr) 

 

Leasingskulden och tillgången uppgår i och med det till ett värde på 20 000 tkr vid ingåendet 

av avtalet, vilket även är de belopp som redovisas i balansräkningen. Företaget ska tillämpa 

avskrivningsbestämmelserna i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar vid avskrivning av 

den leasade tillgången (IFRS 16 p. 31). Utifrån tillgångens initiala värdering beräknas en 

linjär och årlig avskrivning av tillgången till 4 000 tkr utifrån avtalets period på fem år, i 

enlighet med metoden för linjära avskrivningar i IAS 16 p. 62, vilket illustreras i tabell 4.3 

(IFRS 16 p. 32). Efter förta värderingen ska företag A värdera den leasade tillgången med 

tillämpning av en anskaffningsvärdemetod (IFRS 16 p. 29). Tillgången värderas efter den 

första värderingen till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskrivningar (IFRS 
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16 p. 30). Efter avtalsperiodens slut är tillgången helt avskriven och redovisas därav till 0 tkr i 

balansräkningen. 

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 

Tillgång IB  20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 

Avskrivning  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Tillgång UB  16 000 12 000 8 000 4 000 0 

Tabell 4.3 Typfall 1 Avskrivning av leasad tillgång IFRS (tkr) 

 

Likt ett lånefinansierat köp amorteras skulden årligen, i det här fallet med det belopp som 

motsvarar minimileaseavgiften reducerat med räntan på skulden. Efter den första värderingen 

ska företaget värdera leasingskulden genom att öka det redovisade värdet för att återspegla 

räntan på leasingskulden samt minska det redovisade värdet för att återspegla betalda 

leasingavgifter (IFRS 16 p. 36). Fördelningen av ränta och amortering illustreras i tabell 4.4. I 

slutet av avtalsperioden är den redovisade skulden helt amorterad och den leasade tillgången 

helt betald. Skillnaden mellan det belopp som i slutet av perioden betalats till leasegivaren och 

det belopp som amorterats är den implicita ränta på 8 % som årligen utgått av avtalet. 

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Skuld 1/1 20 000 16 591 12 909 8 933 4 639  

Ränta 1 600 1 327 1 033 715 370 5 045 

Amorteringar 3 409 3 682 3 976 4 294 4 639 20 000 

Tot. Bet 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Skuld 31/12 16 591 12 909 8 933 4 639 0  

Tabell 4.4 Typfall 1 Fördelning skuld, ränta och amortering IFRS (tkr) 

 

Tabell 4.5 nedan illustrerar hur resultaträkningen belastas med räntekostnad och avskrivning 

respektive år under leasingperioden. Ränta beräknas med en fast räntesats på skuldens 

ingående värde varje år vilket minskar i takt med att skulden amorteras (IFRS 16 p. 37). Den 

fasta räntesatsen är den diskonteringsränta som motsvarar den implicita räntan om 8 % (IFRS 

16 p. 26). Amortering på skulden är däremot ingen kostnad som belastar resultaträkningen 

utan endast kassa och bank samt skulder via balansräkningen. Avskrivning på tillgången är 

linjär och baseras på nuvärdet av leasingavgifterna. På grund av räntekostnaderna belastas 

resultaträkningen ojämnt över leasingperioden där kostnaden är högre i början och lägre i 

slutet. 

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Leasingutgift 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Räntekostnader 1 600 1 327 1 033 715 370 5 045 

Avskrivningar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000 

Totala kostnader 5 600 5 327 5 033 4 715 4 370 25 045 

Tabell 4.5 Typfall 1 Fördelning ränta och avskrivning IFRS (tkr) 
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4.2.3 Analys av typfall 1 utifrån nyckeltal och kvalitativa egenskaper 

 

Utifrån data som presenterats i typfall 1 framgår det att både företag As resultat- och 

balansräkning påverkas olika i koncernredovisningen av de två regelverken. Anledningen till 

de olika utfallen beror på att leasingavgifter redovisas olika i de två regelverken, nämligen att 

de kapitaliseras vid tillämpning av IFRS standarden men inte vid tillämpning av K3-

regelverket (IFRS 16 p. 22).  

 

Vid redovisning av operationell leasing enligt K3 påverkas endast resultaträkningen direkt 

och balansräkningen indirekt via årets resultat eftersom leasingavgifterna kostnadsförs årligen 

(BFNAR 2012:1 p. 20.13). Resultaträkningen belastas varje år med samma belopp vilket 

följer av avtalet. Vid tillämpning av IFRS belastas däremot resultaträkningen på ett 

annorlunda sätt eftersom den leasade tillgången redovisas som en tillgång och en skuld och 

skrivs även av linjärt (IFRS 16 p. 22). Skulden redovisas även som om den är belagd med 

ränta, vilken belastar resultaträkningen, trots att det inte är ett faktiskt lån utan ett avtal som 

motsvarar en redovisningsmässig skuld (IFRS 16 p. 37). I och med att leasingen redovisas 

som om det vore ett förvärv och ett annuitetslån innebär det att man enligt IFRS redovisar den 

leasade tillgången enligt den ekonomiska innebörden snarare än den juridiska formen. 

Resultaträkningen påverkas dessutom olika mellan respektive år under leasingperioden på 

grund av att räntekostnaden är högre i början än slutet av perioden. De totala redovisade 

kostnaderna för leasingen blir emellertid samma efter leasingperiodens slut, trots att 

resultaträkningen påverkas olika både mellan samt inom de olika regelverken under åren. 

Årets resultat varierar således under åren mellan de två regelverken, men i slutändan kommer 

företag A ha redovisat samma totala belopp i årens resultat oavsett vilket regelverk det skulle 

välja att tillämpa, vilket visas i tabell 4.6.  

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Årets resultat       

K3 2 491 2 491 2 491 2 491 2 491 12 455 

IFRS 1 900 2 173 2 467 2 785 3 130 12 455 

Balansomslutning       

K3 40 000 42 491 44 982 47 473 49 964  

IFRS 56 000 54 491 52 982 51 473 49 964  

Tabell 4.6 Typfall 1 Ekonomisk översikt K3 och IFRS (tkr) 

 
Redovisning av operationell leasing enligt K3-regelverket har, som tidigare nämnts, en 

indirekt påverkan på balansräkningen genom att årets resultat förs in i eget kapital och därmed 

ökar balansomslutningen varje år. På debetsidan i balansräkningen påverkas kassa och bank 

genom att leasingavgiften betalas årligen vilket även sker om företag A tillämpar IFRS 

istället. Däremot påverkas den totala balansomslutningen annorlunda vid tillämpning av IFRS 

eftersom den leasade tillgången kapitaliseras vilket ökar balansomslutningen i form av en 

redovisad tillgång och en skuld (IFRS 16 p. 22). Den totala balansomslutningen minskas 

enligt tabell 4.6 i takt med att tillgången skrivs av och skulden amorteras varje år (IAS 16 p. 

62). När leasingperioden är slut är balansomslutningen lika stor oavsett om K3-regelverket 

eller IFRS standarden tillämpas eftersom tillgången är fullt avskriven och skulden amorterad 

ner till noll. Det faktum att balansomslutningen och totala årsresultaten är lika stora vid 
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tillämpning av respektive regelverk efter periodens slut innebär att företag A året därpå inte 

kan se någon ekonomisk effekt av att välja det ena regelverket framför det andra, trots att 

kostnadsfördelningen varit olik under leasingperioden. 

 

När leasingperioden efter fem år är slut är alltså balansomslutningen lika hög och samma 

totala kostnader har belastat resultaträkningen oavsett tillämpning av K3-regelverket eller 

IFRS. Variationen under åren medför dock att nyckeltalen förändras olika under 

leasingperioden vilket illustreras i tabell 4.7 nedan.  

ÅR 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 

Räntabilitet på eget kapital      

K3 16 % 13 % 12 % 11 % 10 % 

IFRS 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

Räntabilitet på sysselsatt kapital      

K3 10 % 10 % 9 % 8 % 8 % 

IFRS 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 

Genomsnittlig skuldränta      

K3 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 

IFRS 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

Soliditet      

K3 40 % 44 % 47 % 49 % 52 % 

IFRS 28 % 32 % 38 % 44 % 52 % 

Skuldsättningsgrad      

K3 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 

IFRS 2,6 2,1 1,6 1,3 0,9 

Tabell 4.7 Typfall 1 Nyckeltal K3 och IFRS 

 
Följden av att företag A tillämpar IFRS istället för K3 är att företagets nyckeltal påverkas på 

olika sätt under perioden, vilket överensstämmer med resultat av tidigare forskning (Nuryani, 

Heng & Juliesta 2015, s. 275; Wong & Joshi 2015, s. 40). Hur nyckeltalen påverkas kan ha 

betydelse för företagsledaren och företagets intressenter vid strategiska beslut (Johansson & 

Runsten 2017, s. 199; Arvidson et al. 2010, s. 315). Det är bland annat stor skillnad hos de 

finansiella måtten soliditet och skuldsättningsgrad mellan de två regelverken. Eftersom en 

tillgång och skuld redovisas på balansräkningen vid tillämpning av IFRS blir soliditeten lägre 

i början av perioden och skuldsättningsgraden högre jämfört med tillämpning av K3 (IFRS 16 

p. 22). Både soliditeten och skuldsättningsgraden förändras i samma riktning under 

leasingperioden i respektive regelverk. I takt med att tillgången skrivs av och skulden 

amorteras ökar soliditeten men skuldsättningsgraden minskar. Förändringen är större i de 

finansiella måtten i IFRS i relation till K3 regelverket. När leasing redovisas som operationell 

leasing enligt K3-regelverket har företag A år 20x1-20x4 en lägre balansomslutning vilket ger 
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en högre soliditet relativt om IFRS standarden hade tillämpats. Skuldsättningsgraden är 

däremot lägre år20x1-20x4 eftersom någon skuld för leasingen inte redovisas på 

balansräkningen. Det här överensstämmer med Smiths (2006, ss. 269-270) resonemang om att 

operationell leasing leder till lägre skuldsättningsgrad, jämfört med om leasing kapitaliseras. 

År 20x5 är både soliditet och skuldsättningsgrad lika höga enligt IFRS som K3 eftersom eget 

kapital, skulder och totala tillgångar uppgår till samma värden. Om företag A redovisar 

operationell leasing enligt K3 ser det ut som att företagets tillgångar är lånefinansierade till en 

lägre grad än vad det gör om företaget redovisar leasing enligt IFRS. Det tyder således på att 

företaget ser ut att bättre kunna överleva ekonomiska nedgångar utan att få betalningsproblem 

(Edenhammar et al. 2013, s. 178; Catasús et al. 2008, s. 172). Den högre soliditeten som 

företag A får i början av perioden om de redovisar leasing enligt K3 signalerar att företaget 

har lägre risk för likvidation (Arvidson et al. 2010, s. 322). Den lägre risken för likvidation 

kan medföra att kreditgivare blir mer tillmötesgående med att ge lån och kräver även en lägre 

säkerhet för lånen (Öberg 2012, s. 130).  

 

Lönsamhetsmåtten är, som framgår av tabell 4.7, förhållandevis stabila under leasingperioden 

om företag A redovisar enligt IFRS istället för K3. Räntabilitet på eget kapital är vid 

tillämpning av K3 högre 20x1 men sjunker för varje år och är tillslut lägre 20x4 och 20x5 

jämfört med räntabilitet på eget kapital enligt IFRS. Denna skillnad uppkommer på grund av 

att resultat efter finansiella poster är lägre vid tillämpning av IFRS i början av 

leasingperioden, till följd av högre kostnader, men är högre i slutet av leasingperioden. 

Skillnaden mellan räntabilitet på eget kapital vid tillämpning av K3 och IFRS är emellertid 

inte särskilt stor, vilket stämmer överens med Xu et al. (2017, s. 45) som menar 

att kapitalisering av operationell leasing inte har någon betydande påverkan på nyckeltalet 

räntabilitet på eget kapital som den har på andra nyckeltal. Lönsamhetsmåttet räntabilitet på 

sysselsatt kapital följer samma mönster som räntabilitet på eget kapital med anledning av att 

resultat plus finansiella intäkter är lägre vid tillämpning av IFRS i början av leasingperioden 

men högre i slutet av perioden. Eftersom räntabilitet på eget kapital visar den avkastning som 

ges på aktieägarnas kapital ser det, i början av leasingperioden, ut som om aktieägarna får 

högre avkastning på sin investering om företaget redovisar enligt K3. Det ger signaler till 

företagets intressenter att det är en bättre investering att investera riskvilligt kapital i företaget. 

Situationen är istället den motsatta när räntabiliteten på eget kapital i slutet av perioden är 

lägre än i början av perioden (Johansson & Runsten 2017, s. 13).  

 

En företagsledare kan använda nyckeltalet genomsnittlig skuldränta till att bedöma de 

genomsnittliga kostnaderna för skulderna (Johansson & Runsten 2017, s. 31). Nyckeltalet 

ökar det första året med 50 % om företag A redovisar enligt IFRS istället för K3. Det ser alltså 

ut som att företaget behöver betala mycket mer för sitt inlånade kapital om företaget tillämpar 

IFRS (ibid. s. 31). Anledningen till denna markanta ökning beror på att företaget redovisar 

räntekostnader för leasing enligt IFRS men inga räntekostnader för leasing enligt K3 (IFRS 16 

p. 37). Även om räntekostnaden minskar för varje år är den genomsnittliga skuldräntan 

konstant under åren eftersom räntan baseras på den ingående skulden varje år.  

 

Sammanfattningsvis fördelas nyckeltalen olika beroende på vilket regelverk som tillämpas. 

Det första året är den genomsnittliga skuldräntan och skuldsättningsgraden högre om företaget 

tillämpar IFRS istället för K3 men räntabiliteten på eget kapital, räntabiliteten på sysselsatt 

kapital och soliditeten blir däremot lägre. Det sista året har denna effekt i princip utjämnats 

och den lilla skillnad som finns kvar hänförs till att årets resultat år 20x5 är olika beroende på 

vilket regelverk som tillämpas.  
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Oavsett vilket regelverk företag A tillämpar kan företagets intressenter jämföra balans- och 

resultaträkning och nyckeltal över tid och med andra liknande företag som har liknande 

transaktioner, eftersom de redovisas enligt samma regler om de redovisas enligt samma 

respektive regelverk (Smith et al. 2015, s. 80). Vid jämförelse av företag som tillämpar 

reglerna för att redovisa operationell leasing enligt K3 med företag som redovisar leasing 

enligt IFRS kan intressenterna däremot inte jämföra transaktionerna eftersom de redovisas på 

två skilda sätt. Jämförbarhet mellan företag är enligt Marton (2013, s. 206) relevant när 

investerare ska ta beslut gällande vilket företag de ska investera i. Det är även relevant för en 

kreditgivare som ska ta beslut om de ska ge lån till företaget eller något annat företag. I båda 

fallen krävs jämförbar information. Om företag A redovisar enligt K3 blir det därför svårt för 

både en investerare och en kreditgivare att jämföra företaget med ett företag som tillämpar 

IFRS och vice versa.  

 

När företag A redovisar leasing enligt reglerna i IFRS redovisar företaget enligt den 

ekonomiska innebörden före den juridiska formen vilket även medför att de finansiella 

rapporterna ger en mer rättvisande bild (IASB 2001, p. 35, 46). Det ger en mer rättvisande 

bild eftersom det speglar den underliggande ekonomiska verkligheten då företaget nyttjar de 

ekonomiska fördelarna som tillgången förknippas med (IASB 2001, p. 35). Det här tydliggörs 

i skillnaden hos de finansiella måtten eftersom IFRS har en lägre soliditet i början av perioden 

till följd av att den kapitaliserade tillgången ökar balansomslutningen. Om företaget redovisar 

enligt K3 redovisas leasingen enligt avtalets juridiska form och den leasade tillgången tas inte 

upp på balansräkningen, vilket kan ge en missvisande bild av företagets finansiella ställning. 

Både soliditeten och skuldsättningsgraden ser mer fördelaktig ut än vad den mer rättvisande 

bilden enligt IFRS visar.  

 

4.3 Typfall 2 

 

Företag B är ett stort, onoterat moderföretag som i nuläget upprättar koncernredovisning 

enligt K3-regelverket. Företaget tecknar den 1/1 20x1 ett avtal som innebär att de hyr 

maskiner av en leasegivare. Enligt avtalet överlåts, till företag B, rätten att under en given 

period bestämma över användningen av maskinerna i utbyte mot betalning, därmed är avtalet 

enligt både K3 och IFRS ett leasingavtal (BFNAR 2012:1 p. 20.2; IFRS 16 p. 9). Det framgår 

i avtalet att äganderätten till maskinerna inte övergår från leasegivaren till företag B. De 

väsentliga risker och fördelar som förknippas med de leasade maskinerna överförs däremot 

från leasegivaren till leasetagaren, vilket innebär att avtalet klassificeras som ett finansiellt 

leasingavtal, enligt företagets nuvarande redovisningsregelverk K3 (BFNAR 2012:1 p. 20.3). 

Minimileaseavgiften uppgår enligt leasingkontraktet till 5 009 tkr per år och leasingperioden 

är 5 år. Den implicita räntan är 8 % och det verkliga värdet på tillgångarna uppgår till 17 000 

tkr. Maskinernas ekonomiska livslängd uppgår till 10 år. 

 

4.3.1 Tillämpning av K3 

 

Enligt K3-regelverket ska företag B, vid det första redovisningstillfället, redovisa rättigheter 

och skyldigheter enligt det finansiella leasingavtalet som tillgång och skuld i balansräkningen 

(BFNAR 2012:1 p. 20.5). Tillgången och skulden ska redovisas till det lägsta av tillgångens 

verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets 

ingående. Den leasade tillgångens verkliga värde uppgår till 17 000 tkr och nuvärdet av 
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minimileaseavgifterna uppgår till 20 000 tkr, i och med det värderas tillgången och skulden 

till 17 000 tkr.  

 

Företaget ska fördela minimileaseavgifterna enligt ett finansiellt leasingavtal på ränta och 

amortering av skulden enligt effektivräntemetoden (BFNAR 2012:1 p. 20.9). Räntan fördelas 

över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en 

fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Internräntan uppgår 

till ca 14,5 % vilken är den räntesats som använts för att beräkna räntebeloppet för respektive 

år.  

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Skuld 1/1 17 000 14 453 11 536  8 198 4 375  

Ränta 2 462 2 093 1 670 1 187 634 8 045 

Amorteringar 2 547 2 916 3 339 3 822 4 375 17 000 

Tot. Bet 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Skuld 31/12 14 453 11 536 8 198 4 375 0  

Tabell 4.8 Typfall 2 Fördelning skuld, ränta och amortering K3 (tkr) 

 

En leasad tillgång enligt ett finansiellt leasingavtal ska skrivas av enligt reglerna i K3s 

allmänna råd om avskrivning av tillgångar av motsvarande slag (BFNAR 2012:1 p. 20.11). 

Kan det inte med rimlig grad av säkerhet fastställas att äganderätten kommer att övergå till 

företag B vid slutet av leasingperioden, ska företaget skriva av tillgången helt under 

leasingperioden eller nyttjandeperioden om den är kortare. Efter det första 

redovisningstillfället ska anläggningstillgången redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag 

för ackumulerade avskrivningar (ÅRL 4 kap 3§). Den leasade tillgången skrivs av linjärt över 

leasingperioden med ett belopp om 3 400 tkr per år.  

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 

Tillgång IB  17 000 13 600 10 200 6 800 3 400 

Avskrivning -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 

Tillgång UB 13 600 10 200 6 800 3 400 0 

Tabell 4.9 Typfall 2 Avskrivning av leasad tillgång K3 (tkr) 

 

Vid finansiell leasing enligt K3 belastas resultaträkningen varje år med räntekostnad och 

avskrivning. Ränta beräknas på skuldens ingående värde respektive år, vilket minskar i takt 

med att skulden amorteras. Eftersom amortering på skulder inte utgör någon kostnad belastar 

det inte resultaträkningen utan endast kassa och bank samt skulder via balansräkningen. 

Avskrivning på den leasade tillgången är, som tidigare nämnts, linjär och baseras på 

tillgångens verkliga värde. På grund av räntekostnaderna belastas resultaträkningen ojämnt 

över leasingperioden där den totala kostnaden är högre i början av perioden och lägre i slutet. 

Efter leasingperiodens slut motsvarar de totala kostnaderna för den leasade tillgången de 

leasingutgifter som har betalts till leasegivaren.  
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År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Leasingutgift 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Räntekostnader 2 462 2 093 1 670 1 187 634 8 045 

Avskrivningar 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 17 000 

Totala kostnader 5 862 5 493 5 070 4 587 4 034 25 045 

Tabell 4.10 Typfall 2 Fördelning ränta och avskrivning K3 (tkr) 

4.3.2 Tillämpning av IFRS 

 

Om företagsledaren istället väljer att företag B ska tillämpa IFRS vid upprättande av 

koncernredovisning kommer leasingavtalet redovisas enligt IFRS 16. Leasingavgiften om 5 

009 tkr ska även i detta fall kapitaliseras i syfte att efterlikna ett köp av maskiner istället för 

hyra av maskinerna. Företag B redovisar därmed en tillgång och en skuld vid ingåendet av 

leasingavtalet (IFRS 16 p. 22). Företaget värderar tillgången till anskaffningsvärde vid 

inledandet av leasingavtalet (IFRS 16 p. 23). Kostnaden för tillgången omfattar bland annat 

den summa leasingskulden ursprungligen värderas till (IFRS 16 p. 24), denna kostnad 

redovisas som en del av anskaffningsvärdet för tillgången när företaget ådrar sig förpliktelsen 

för kostnaden (IFRS 16 p. 25). Leasingskulden värderas till nuvärdet av de leasingavgifter 

som inte redan betalats vid värderingstidpunkten, vilket innebär att leasingavgifterna 

diskonteras med användning av avtalets implicita ränta (IFRS 16 p. 26). Vid tillämpning av 

IFRS kommer företag B därmed redovisa de leasade maskinerna som en skuld och en tillgång 

i balansräkningen samt kostnadsföra ränta och avskrivning på tillgången i resultaträkningen. 

Leasingavgiften fördelas till en del amortering av lånet och en del ränta på skulden. 

 

Vid tecknandet av avtalet 1/1 20x1 sker nuvärdesberäkningen av minimileaseavgifterna. 

Leasingskulden värderas till nuvärdet av 5 009 tkr per år i fem år med avtalets implicita ränta 

om 8 %, vilket beräknas till 20 000 tkr. 

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Nuvärdesfaktor 0,68058 0,73503 0,79383 0,85734 0,92593  

Leasingavgift 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Nuvärde 3 409 3 682 3 976 4 294 4 639 20 000 

Tabell 4.11 Typfall 2 Nuvärdesberäkning leasingavgift IFRS (tkr) 

 

Leasingskulden och tillgången värderas till 20 000 tkr vid ingåendet av avtalet, vilket även är 

det belopp som redovisas i balansräkningen. Vid avskrivning av den leasade tillgången ska 

företaget tillämpa avskrivningsbestämmelserna i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar 

(IFRS 16 p. 31). I enlighet med metoden för linjära avskrivningar i IAS 16 p. 62 beräknas en 

linjär och årlig avskrivning av tillgången till 4 000 tkr utifrån avtalets period på fem år och 

tillgångens initiala värdering (IFRS 16 p. 32). Det illustreras i tabell 4.12. Efter den första 

värderingen ska företaget värdera den leasade tillgången med tillämpning av en 

anskaffningsvärdemetod (IFRS 16 p. 29). Efter den första värderingen värderas tillgången till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar (IFRS 16 p. 30). Efter 

avtalsperiodens slut redovisas tillgången till 0 tkr i balansräkningen eftersom den då är helt 

avskriven. 
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År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 

Tillgång IB  20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 

Avskrivning  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Tillgång UB  16 000 12 000 8 000 4 000 0 

Tabell 4.12 Typfall 2 Avskrivning av leasad tillgång IFRS (tkr) 

 

Skulden amorteras årligen, likt ett lånefinansierat köp, i det här fallet med det belopp som 

motsvarar minimileaseavgiften reducerat med räntan på skulden. Företaget ska, efter den 

första värderingen, värdera leasingskulden genom att öka det redovisade värdet för att 

återspegla räntan på leasingskulden samt minska det redovisade värdet för att återspegla 

utbetalda leasingavgifter (IFRS 16 p. 36). Fördelningen av ränta och amortering illustreras i 

tabell 4.13. Den redovisade skulden är i slutet av avtalsperioden helt amorterad och den 

leasade tillgången är helt betald. Skillnaden mellan det belopp som i slutet av perioden 

betalats till leasegivaren och det belopp som amorterats är den implicita ränta på 8 % som 

årligen utgått av avtalet. 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Skuld 1/1 20 000 16 591 12 909 8 933 4 639  

Ränta 1 600 1 327 1 033 715 370 5 045 

Amorteringar 3 409 3 682 3 976 4 294 4 639 20 000 

Tot. Bet 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Skuld 31/12 16 591 12 909 8 933 4 639 0  

Tabell 4.13 Typfall 2 Fördelning skuld, ränta och amortering IFRS (tkr) 

 

I tabell 4.14 illustreras hur resultaträkningen belastas med räntekostnad och avskrivning 

respektive år under leasingperioden. Ränta beräknas med en fast räntesats på skuldens 

ingående värde varje år, vilket minskar i takt med att skulden amorteras (IFRS 16 p. 37). Den 

fasta räntesatsen är den diskonteringsränta som motsvarar den implicita räntan om 8 % (IFRS 

16 p. 26). Eftersom amortering på skulder endast redovisas i kassa och bank via 

balansräkningen, belastar den således inte resultaträkningen som en kostnad. Avskrivningen 

på tillgången är linjär och baseras, som nämnts, på nuvärdet av leasingavgifterna. 

Resultaträkningen belastas ojämnt över leasingperioden till följd av räntekostnadernas 

fördelning eftersom de är högre i början och lägre i slutet.  

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Leasingutgift 5 009 5 009 5 009 5 009 5 009 25 045 

Räntekostnader 1 600 1 327 1 033 715 370 5 045 

Avskrivningar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000 

Totala kostnader 5 600 5 327 5 033 4 715 4 370 25 045 

Tabell 4.14 Typfall 2 Fördelning ränta och avskrivning IFRS (tkr) 
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4.3.3 Analys av typfall 2 utifrån nyckeltal och kvalitativa egenskaper 

 

Utifrån data som presenterats i typfall 2 framgår det att både koncernens resultat- och 

balansräkning påverkas olika av de två regelverken. Anledningen till de olika utfallen beror 

på att den leasade tillgången i det här typfallet värderas på olika sätt när den kapitaliseras 

enligt IFRS och K3.  

 

Metoden som används för att beräkna ränta, amortering och avskrivning är samma enligt både 

K3 och IFRS när det enligt K3 är ett finansiellt leasingavtal. Leasingavtalet redovisas som om 

det vore ett köp av en tillgång med hjälp av ett annuitetslån där det årligen utgår ränta 

(Johansson 2010, s. 363). Det ligger i linje med principen innebörd före form eftersom 

leasingavtalet visar att äganderätten inte övergår till företag B, men företaget får nyttja de 

ekonomiska fördelar som tillgången förknippas med (Johansson, 2010 s. 38; IASB 2001, p. 

35). Enligt båda regelverken beräknas räntan med en fast räntesats på skuldens ingående 

värde varje år och avskrivning beräknas på tillgångens ingående värde (BFNAR 2012:1 p. 

20.9, 20.11; IFRS 16 p. 37; IAS 16 p. 62). Det innebär att samma metod används för att 

fördela ränta och avskrivning för de båda regelverken, vilket medför att en utomstående part 

kan jämföra information i de finansiella rapporterna (Smith et al. 2015, s. 80). Leasingens 

räntekostnad och avskrivning kostnadsförs för det här leasingavtalet, enligt både K3 och 

IFRS, via resultaträkningen istället för att den avtalade leasingavgiften kostnadsförs som en 

leasingavgift. När koncernredovisning upprättas enligt IFRS används avtalets implicita ränta 

för att beräkna räntekostnaden (IFRS 16 p. 26). För att beräkna räntan när tillgångens verkliga 

värde är lägre än nuvärdet av leasingavgifterna ska däremot avtalets internränta användas 

enligt K3. Dessa två olika räntor förklarar varför det uppstår en skillnad i redovisad 

räntekostnad. Internräntan enligt beräkning till verkligt värde enligt K3 blir högre eftersom 

amorteringen varje år är lägre, till följd av att skulden värderas till ett lägre värde. Efter 

femårsperioden har samma totala kostnader enligt respektive regelverk belastat 

resultaträkningen, de har endast fördelats olika på ränta och avskrivning under de fem åren.  

 

År 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 Totalt 

Årets resultat        

K3 1 638 2 007 2 430 2 913 3 466 12 454 

IFRS 1 900 2 173 2 467 2 785 3 130 12 454 

Balansomslutning        

K3 53 600 52 690 51 782 50 872 49 964  

IFRS 56 000 54 491 52 982 51 473 49 964  

 Tabell 4.15 Typfall 2 Ekonomisk översikt K3 och IFRS (tkr)  

 

Den totala balansomslutningen minskas enligt tabell 4.15 i takt med att den kapitaliserade 

tillgången skrivs av och skulden amorteras varje år enligt båda regelverken. Skillnaden i värde 

på balansomslutningen mellan tillämpning av K3 och IFRS beror på att enligt K3 måste 

företaget värdera tillgången och skulden till det verkliga värdet när det är lägre än nuvärdet av 

leasingavgifterna (BFNAR 2012:1 p. 20.5). Värdering till verkligt värde är inte tillåtet enligt 

reglerna i IFRS, där måste istället nuvärdet användas, vilket i det här fallet är ett högre värde 

(IFRS 16 p. 26). När leasingperioden är slut är balansomslutningen lika stor oavsett om K3-

regelverket eller IFRS standarden har tillämpats eftersom tillgången är avskriven och skulden 
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amorterad. Det innebär att företag B efter periodens slut inte kan se någon ekonomisk effekt 

av att välja det ena regelverket framför det andra, trots att kostnadsfördelningen varit olik 

under leasingperioden.  

 

Efter leasingperiodens slut är balansomslutningen, som nämnts, lika hög vid redovisning 

enligt respektive regelverk och samma totala kostnader har belastat resultaträkningen oavsett 

tillämpning av K3-regelverket eller IFRS. Variationen under åren medför emellertid att 

nyckeltalen förändras olika under leasingperioden vilket illustreras i tabell 4.16 nedan. 

 

ÅR 20x1 20x2 20x3 20x4 20x5 

Räntabilitet på eget kapital      

K3 11 % 12 % 12 % 13 % 13 % 

IFRS 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

Räntabilitet på sysselsatt kapital      

K3 11 % 11 % 11 % 11 % 12 % 

IFRS 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 

Genomsnittlig skuldränta      

K3 9 % 9 % 8 % 8  % 7 % 

IFRS 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

Soliditet      

K3 28 % 33 % 38 % 44 % 52 % 

IFRS 28 % 32 % 38 % 44 % 52 % 

Skuldsättningsgrad      

K3 2,5 2,1  1,6 1,3 0,9 

IFRS 2,6 2,1 1,6 1,3 0,9 

Tabell 4.16 Typfall 2 Nyckeltal K3 och IFRS 

 

Effekten på nyckeltalen blir inte stor om ett företag som har finansiell leasing och upprättar 

sin koncernredovisning enligt K3, istället tillämpar IFRS standarder. Anledningen till det är 

att företaget enligt båda regelverken måste kapitalisera sina leasade tillgångar, och den lilla 

skillnad i nyckeltalen som faktiskt uppstår beror på att tillgången kapitaliseras till olika 

värden. Det medför att användare av de finansiella rapporterna har möjlighet att jämföra 

lönsamhet och finansiell ställning oavsett vilket regelverk företag B tillämpar. Intressenter får 

samma uppfattning om den finansiella risken i företaget eftersom nyckeltalen visar en 

jämförbar ekonomisk situation när tillgångar och skulder som representerar likadana resurser 

och förpliktelser redovisas på samma sätt (Marton 2013, s. 206). Detta blir tydligt eftersom 

soliditeten och skuldsättningsgraden ligger på samma nivå i respektive regelverk, vilket 

illustreras i tabell 4.16. 

 

Det nyckeltal där det finns en tydlig effekt av att redovisa enligt IFRS istället för K3 är 

genomsnittlig skuldränta. Den genomsnittliga skuldräntan blir de första åren 33 % lägre vid 
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redovisning enligt IFRS vilket hänförs till att företaget enligt redovisningen betalar lägre ränta 

under hela leasingperioden samt har en högre redovisad skuld. Trots den stora skillnaden i 

nyckeltalet återger båda regelverken en rättvisande bild av företag B eftersom de följer 

respektive lagar och rekommendationer samt redovisar enligt den ekonomiska innebörden 

före den juridiska formen (Thorell 2008, s. 67). Eftersom att den genomsnittliga skuldräntan 

är högre vid redovisning enligt IFRS ser det ut som att företaget betalar mer för att använda 

sitt inlånade kapital (Johansson & Runsten 2017, s. 31). Kostnaderna för företagets skulder 

bedöms med andra ord som större om leasing redovisas enligt IFRS istället för K3.  

 

Avslutningsvis kan det även konstateras att lönsamhetsmåtten räntabilitet på eget kapital och 

sysselsatt kapital ligger på en relativt stabil nivå över hela leasingperioden, oavsett vilket 

regelverk företag B tillämpar. Det finansiella måttet soliditet ökar och skuldsättningsgraden 

minskar för varje år, vilket är rimligt eftersom tillgången skrivs av och skulden amorteras i 

ungefär samma takt enligt båda regelverken. Således indikerar det att redovisning av leasing 

enligt de båda regelverken, som tidigare nämnts, kan jämföras både över tid och mellan 

företag. Eftersom redovisning av finansiell leasing enligt K3 och leasing enligt IFRS sker med 

samma metod är de finansiella rapporterna jämförbara och ger en rättvisande bild av företag B 

oavsett vilket regelverk som tillämpas (IASB 2001, p. 39).  

 

4.4 Typfall 3 

 

Företag C är ett stort, onoterat moderföretag som i nuläget upprättar koncernredovisning 

enligt K3-regelverket. Företaget tecknar den 1/1 20x1 ett avtal som innebär att de hyr 

högteknologiska maskiner av en leasegivare. Enligt avtalet överlåts, till företag C, rätten att 

under en given period bestämma över användningen maskinerna i utbyte mot betalning, 

därmed är avtalet enligt både K3 och IFRS ett leasingavtal (BFNAR 2012:1 p. 20.2; IFRS 16 

p. 9). Det framgår i avtalet att de väsentliga risker och fördelar som förknippas med de 

leasade maskinerna inte överförs från leasegivaren till leasetagaren och äganderätten till 

maskinerna förblir hos leasegivaren vid leasingperiodens slut. Därav klassificeras avtalet som 

ett operationellt leasingavtal, enligt företagets nuvarande redovisningsregelverk K3 (BFNAR 

2012:1 p. 20.3). Minimileaseavgiften uppgår enligt leasingkontraktet till 10 000 tkr och 

leasingperioden är 1 år. Den implicita räntan är 8 %. Maskinernas ekonomiska livslängd 

uppgår till 5 år.  

 

4.4.1 Tillämpning av K3 

 

Likt typfall 1 föreligger ett operationellt leasingavtal för företag C eftersom väsentliga risker 

och fördelar som förknippas med de leasade maskinerna förblir hos leasegivaren (BFNAR 

2012:1 p. 20.3). Det operationella leasingavtalet medför att företaget ska redovisa 

leasingutgifter, inklusive första förhöjd hyra, som kostnad linjärt över leasingperioden 

(BFNAR 2012:1 p. 20.13). Eftersom leasingkontraktet inte anger någon första förhöjd avgift 

utan endast en årsavgift om 10 000 tkr, innebär det att 10 000 tkr belastar resultaträkningen 

samt att motsvarande summa krediterar kassa och bank. Någon tillgång eller skuld redovisas 

inte för den leasade tillgången i balansräkningen eftersom avtalet klassificeras som 

operationellt. 
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År 20x1 

Leasingavgift  +10 000 

Bank  -10 000 

Tabell 4.17 Typfall 3 Ekonomisk översikt K3 (tkr) 

 

4.4.2 Tillämpning av IFRS 

 

Om företagsledaren istället väljer att företag C ska tillämpa IFRS vid upprättande av 

koncernredovisning kommer leasingavtalet redovisas enligt IFRS 16. Vid tillämpning av 

IFRS 16 ska leasingavtal i normalfallet kapitaliseras istället för att kostnadsföras, men det 

finns undantagsregler som tillåter företag C att kostnadsföra leasingavgiften istället. Företaget 

kan välja att inte tillämpa bestämmelserna om att redovisa en leasad tillgång som en tillgång 

och en skuld i balansräkningen om leasingkontraktet avser ett korttidsavtal (IFRS 16 p. 5). Ett 

leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller mindre klassificeras enligt IFRS 

som ett korttidsavtal (IFRS 16 Bilaga A). Om företag C redovisar leasingavtalet som ett 

korttidsavtal ska företaget redovisa de leasingavgifter som kopplas till leasingavtalet som en 

kostnad antingen linjärt över leasingperioden eller på något annat systematiskt sätt (IFRS 16 

p. 6). Den totala utgiften för den leasade tillgången uppgår, som tidigare nämnts, till 10 000 

tkr vilket debiterar ett kostnadskonto samt krediterar kassa och bank, vilket illustreras i tabell 

4.18 nedan.  

 

År 20x1 

Leasingavgift  +10 000 

Bank  -10 000 

Tabell 4.18 Typfall 3 Ekonomisk översikt IFRS (tkr) 

 

4.4.3 Analys av typfall 3 utifrån nyckeltal och kvalitativa egenskaper 

 

Eftersom företag C enligt både K3 regelverket och IFRS ska redovisa sin leasing av ett 

korttidsavtal på samma sätt och med samma metod blir utfallet samma oavsett vilket 

regelverk företagsledaren väljer att företaget ska tillämpa i sin koncernredovisning. Det här 

innebär att årets resultat och balansomslutning inte skiljer sig åt mellan tillämpning av 

respektive regelverk. Begreppet operationell leasing, vilket anses motsvara ett hyresavtal, 

finns endast i K3 men på grund av att leasingperioden endast är 12 månader redovisas 

leasingen som om det vore ett hyresavtal enligt IFRS ändå. Effekten av att redovisa leasingen 

som om det vore ett hyresavtal syns endast på resultaträkningen (BFNAR 2012:1 p. 20.13; 

IFRS 16 p. 6). Tillgången som företaget nyttjar syns därmed inte på balansräkningen. 

 

Följden av undantag för korttidsavtal enligt IFRS regelverket är att redovisningen blir helt 

jämförbar med finansiell leasing enligt K3, eftersom metoderna som används är samma och 

likvärdiga transaktioner redovisas på ett likadant sätt (Smith et al. 2015, s. 80). Enligt 

metoden att redovisa leasing som löper under maximalt 12 månader redovisas den juridiska 

formen före den ekonomiska innebörden eftersom den juridiska formen, det vill säga 

leasingavtalet, innebär att företag C har rätt att nyttja den leasade tillgången utan att köpa den 

(Johansson, 2010 s. 38; IASB 2001, p. 35). Det medför även att redovisning av korttidsavtalet 
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inte ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Även om företag C följer lagar 

och rekommendationer blir bilden av företagets ekonomiska verklighet inte helt rättvisande 

för dess intressenter eftersom relevanta kvalitativa egenskaper inte uppfylls i de finansiella 

rapporterna (Thorell 2008, s. 67).  

År 20x1 

Årets resultat   

K3 2 500 

IFRS 2 500 

Balansomslutning   

K3 40 000 

IFRS 40 000 

Tabell 4.19 Typfall 3 Ekonomisk översikt K3 och IFRS (tkr) 

  

Eftersom avtalet för den leasade tillgången endast löper över 12 månader redovisas tillgången 

på samma sätt och enligt samma premisser oavsett val av regelverk. Nyckeltalen är därmed 

identiska oavsett vilket regelverk företaget tillämpar, se tabell 4.20, därmed kan en intressent 

som tar del av företag Cs finansiella rapporter inte urskilja några ekonomiska skillnader i 

redovisningen enligt respektive regelverk. Företagets lönsamhet och förmåga att överleva 

ekonomiska motgångar påverkas således inte av vilket regelverk företaget tillämpar. 

 

ÅR 20x1 

Räntabilitet på eget kapital  

K3 15,6 % 

IFRS 15,6 % 

Räntabilitet på sysselsatt kapital  

K3 10,3 % 

IFRS 10,3 % 

Genomsnittlig skuldränta  

K3 4,1 % 

IFRS 4,1 % 

Soliditet  

K3 40 % 

IFRS 40 % 

Skuldsättningsgrad  

K3 1,50 

IFRS 1,50 

Tabell 4.20 Typfall 3 Nyckeltal K3 och IFRS 
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4.5 Analys av samtliga typfall utifrån teoretiskt perspektiv 

 

I typfall 1 ser nyckeltalen överlag mer gynnsamma ut i början av leasingperioden om företag 

A tillämpar K3 i sin koncernredovisning än vad de gör om företag A istället tillämpar IFRS. 

Nyckeltalen jämnar dock ut sig mellan regelverken mot slutet av leasingperioden till följd av 

att den leasade tillgången kapitaliseras enligt IFRS, vilket framgår av tabell 4.7. Det 

överensstämmer med tidigare forskning som kommit fram till att finansiella nyckeltal kan 

skilja sig åt beroende på om leasade tillgångar kapitaliseras eller inte (Nuryani et al. 2015, s. 

275; Wong & Joshi 2015, s. 40). Företagsledaren väljer troligtvis det regelverk som bäst 

gynnar dennes och företagets egna intressen genom att visa förmånliga nyckeltal. Om 

företaget tillämpar K3 är exempelvis soliditeten högre och skuldsättningsgraden lägre under 

större delen av leasingperioden. Soliditeten enligt K3 indikerar att företagets totala tillgångar 

till större del är finansierade med eget kapital (Catasús et al. 2008, ss. 20-21). Den mer 

förmånliga soliditeten vid tillämpning av K3 visar därmed hur bra företaget klarar av att 

betala sina skulder på lång sikt, vilket alltså ser mer fördelaktigt ut än om företaget istället 

skulle redovisa enligt IFRS (Arvidson et al. 2010, s. 322). Företag behöver även ta hänsyn till 

sina intressenter och deras intressen i företaget. Det ser därför förmånligare ut om 

företagsledaren för företag A strategiskt väljer att tillämpa det regelverk som ger mest värde, 

främst för de primära intressenterna, investerare och långivare, eftersom de enligt Clarkson 

(1995, ss. 105-106) har en viss makt över företaget. 

 

Ett dilemma för alla företagsledare vid val av regelverk är att företagens intressenter har olika 

preferenser och intressen i företagen och deras prestationer. Freeman et al. (2010, s. 54) 

menar att företag är beroende av sina intressenter och det är därför viktigt att företagsledaren 

försöker ta hänsyn till deras olika intressen. För att en kreditgivare ska bevilja företag lån är 

det exempelvis viktigt att företag ska klara av att betala av sin skuld och dess räntekostnader. 

Därmed behöver företag redovisa stabila resultat och en låg skuldsättningsgrad för att visa 

kreditgivare att de har ekonomisk trygghet. För företag A som har operationell leasing är det 

ur det intressentperspektivet strategiskt bättre för företaget att redovisa enligt K3 (Clarkson 

1995, ss. 105-106). Företags investerare kan däremot generellt sett ha mer olika preferenser 

om företagens resultat över 5-årsperioden. Investerare som gör kortsiktiga investeringar vill 

förmodligen se en hög avkastning i början av perioden och då ser en tillämpning av K3 mer 

förmånlig ut för företag A. Långsiktiga investerare föredrar förmodligen att räntabiliteten på 

eget kapital ligger på en stabil nivå istället för dalande över fem-års perioden, som den ser ut 

att göra om företagsledaren väljer att företag A istället ska redovisa enligt IFRS.  

 

Kreditgivare och investerare analyserar företag som de eventuellt ska inleda eller fortsätta en 

relation med och tar hänsyn till och ställer krav på de två viktiga aspekterna jämförbarhet och 

rättvisande bild. Kraven på en rättvisande bild inbegriper bland annat att informationen i de 

finansiella rapporterna ska vara användbar för intressenterna, därför behöver kreditgivaren ha 

information som är relevant och tillförlitlig när de tar beslut om hur de ska agera gentemot 

företag (IASB 2001, p. 46; IAS 1 p. 17). Även om kreditgivare inte har någon direkt 

bestämmanderätt över hur företag ska redovisa måste företagen ändå ta hänsyn till 

kreditgivaren eftersom den är en viktig finansiär. Om företag inte redovisar relevant 

information och en rättvisande bild kommer kreditgivaren behöva göra justeringar i sin egen 

analys (Ball 2006, s. 11). I typfall 1 och 3 där företag kan välja att redovisa operationell 

leasing enligt K3 och i undantagsfall även IFRS, för att hålla nere skuldsättningsgraden, kan 

kreditgivare beräkna och justera leasingen som om den vore en tillgång och en skuld. Därmed 

skapar kreditgivare en rättvisande bild av företagets finansiella ställning i fall där de anser att 

företag visar en missvisande bild.  
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Vid jämförelse av företag som redovisar operationell leasing enligt K3 med företag som 

redovisar leasing enligt IFRS kan investerare, som tidigare nämnts, inte jämföra deras 

leasingtransaktioner, eftersom de redovisas på annorlunda sätt (Smith et al. 2015, s. 80). 

Eftersom företag A redovisar en leasad tillgång som ett hyresavtal och inte som en 

lånefinansierad tillgång medför det att investerare inte kan jämföra företag A med andra 

företag som kapitaliserar sin leasing. Företaget köper en rättighet att nyttja en tillgång som de 

även är förpliktade att betala en avgift för nu och i framtiden. Nyttjanderätten och 

förpliktelsen visas emellertid inte i företagets finansiella ställning vilket leder till att både 

tillgångar och skulder blir undervärderade i balansräkningen. Företag A redovisar således inte 

en rättvisande bild av sin ekonomiska verklighet, utifrån IASBs definition av en rättvisande 

bild (IASB 2001 p. 46; IAS 1 p. 17). Följden blir att investerare behöver göra egna justeringar 

i de finansiella rapporterna gällande företagets operationella leasing för att få en rättvisande 

bild och för att göra korrekta värderingar av företaget. De justeringar investerare behöver göra 

om företag A redovisar operationell leasing enligt K3 är att, i likhet med kreditgivare, beräkna 

leasingen som om den vore kapitaliserad. Vid tillämpning av IFRS redovisar företaget 

emellertid redan en rättvisande bild direkt eftersom den leasade tillgången kapitaliseras från 

början, följaktligen behöver inga justeringar göras av investerare för att kunna värdera 

företaget korrekt. Investerare bör av den orsaken ha ett större intresse för företag som 

redovisar en rättvisande bild. I enlighet med vad Chen et al. (2010, s. 224) och Ball (2006, s. 

11) menar, leder det till att incitamenten hos företagsledare ökar att agera i investerarnas 

intressen och därför redovisa enligt IFRS på ett trovärdigt sätt.  

 

Om ett byte av redovisningsprincip inte medför kassaflödeskonsekvenser, ger det enligt vad 

Kothari (2001, ss. 110, 116) skriver om kapitalmarknadsforskning, inte en direkt reaktion på 

aktiekursen. Av den orsaken är det med hjälp av positiv redovisningsteori svårt att förklara ett 

byte av redovisningsregelverk där det inte uppstår några kassaflödeskonsekvenser (Watts & 

Zimmerman 1990, s. 132). Det är fallet i studiens samtliga typfall där samma belopp betalas 

till leasegivaren varje år från kassan oavsett vilket regelverk företaget tillämpar. Däremot 

varierar årets resultat vid tillämpning av de olika regelverken och det är i slutändan det fria 

egna kapitalet som kan delas ut till aktieägare, vilket innebär att ett byte av regelverk indirekt 

ändå kan ha en inverkan på företagets kassaflöde när utdelning till aktieägare sker. Årets 

resultat varierar mellan tillämpning av de två regelverken och under de fem åren, inom 

respektive typfall. Efter leasingsperiodens slut blir dock de fem årens totala årsresultat lika 

stora inom respektive typfall. Följaktligen har företagen i slutändan haft samma totala 

utdelningsmöjligheter oavsett vilket regelverk som tillämpas.   

 

Enligt skuldhypotesen i positiv redovisningsteori, menar Watts och Zimmerman (1990, s. 

139), försöker företag redovisa en så låg skuldsättningsgrad som möjligt eftersom kreditgivare 

annars behöver kompensera risken med en hög skuldsättningsgrad genom att kräva en högre 

ränta för utgivna lån. Det ligger i företags intresse att ha en låg räntekostnad, därför kan 

företag A manipulera sin redovisning genom att redovisa operationell leasing enligt K3 och 

därmed visa en lägre skuldsättningsgrad och inte behöva få ökade räntekostnader. Det är ett 

strategiskt beslut som skulle gynna både företaget och deras intressenter, enligt både 

intressentteorin och skuldhypotesen (Freeman & Reed 1983, s. 91; Clarkson 1995, ss. 105-

106).    

 

I typfall 2 och 3 blir skillnaden inte stor på de två företagens redovisning eller nyckeltal 

oavsett om företagen redovisar koncernredovisning enligt K3 eller IFRS eftersom all leasing i 

typfall 2 kapitaliseras, och ingen leasing i typfall 3 kapitaliseras. Eftersom skuldsättnings-
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graden i respektive typfall är lika lägger en kreditgivare ur nyckeltalssynpunkt inte någon 

värdering i vilket regelverk företagen redovisar enligt. Kreditgivaren kommer av den orsaken 

troligtvis inte begära en högre säkerhet eller ränta om företag B och C redovisar enligt IFRS 

istället för K3. Företagsledaren, vilken kan få ansvaret delegerat att välja vilket regelverk 

företaget ska redovisa enligt, drivs enligt agentteorin av egenintresset att öka sin egen 

förmögenhet (Watts & Zimmermann 1978, s. 113). När både kassaflöde och redovisning visar 

samma utfall oavsett vilket regelverk som tillämpas, har företagsledaren inget incitament att 

välja det ena regelverket före det andra. I både typfall 2 och 3 blir det även samma avkastning 

med respektive regelverk och det medför att investerare inte heller föredrar något regelverk 

framför det andra, med utgångspunkt från att även ägare drivs av egenintresset att öka sin 

egen förmögenhet.  

 

Det är svårt att med hjälp av positiv redovisningsteori förutse och förklara vilket regelverk 

företag B och företag C kommer välja att tillämpa, med tanke på att nyckeltalen är lika enligt 

respektive regelverk (Watts & Zimmerman 1990, s. 132). Utifrån legitimitetsteorin kan valet 

istället förklaras av att företagsledare väljer regelverk beroende på vilket som ger företaget 

mest legitimitet. Företag arbetar enligt teorin för att uppfattas av sin omgivning som att de 

uppträder legitimt och ett sätt att göra det är att försöka förknippas med olika symboler eller 

institutioner hos sin omgivning (Deegan & Unerman 2011, ss. 323-324). Det som enligt teorin 

är viktigt är att företagets aktiviteter ska stämma överens med vad som anses legitimt av 

omgivningen, för att kunna uppnå ökad legitimitet (Dowling & Pfeffer 1975, s.127). Larson 

och Street (2004, s. 89) menar att IASB uppfattas av omgivningen som en legitim 

organisation, och IFRS som en legitim symbol, som företag vill bli identifierade med för att 

uppfattas som legitima. Det innebär att trots att nyckeltalen knappt förändras om företag 

redovisar enligt IFRS istället för K3, kan företagsledare ändå frivilligt välja att tillämpa IFRS 

eftersom det kan leda till att företag får mer legitimitet hos intressenterna.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Inledning 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vilket av de två regelverken K3 eller IFRS som en 

företagsledare kommer välja att tillämpa vid upprättande av koncernredovisning, om företaget 

är ett stort onoterat moderföretag med väsentligt värde i leasade tillgångar. Syftet har även 

varit att undersöka vilket regelverk som är mest förmånligt att tillämpa utifrån vilka effekter 

det medför på företagets redovisning och nyckeltal, med hänsyn tagen även till investerare 

och kreditgivare. Under studiens gång har konsekvenser av skillnader i redovisning av leasing 

mellan K3 regelverket och IFRS 16 blivit tydliga. Konsekvenserna innebär både för- och 

nackdelar för företag och deras intressenter beroende på ur vems perspektiv vi utgår ifrån. 

Företagsledarens val av regelverk påverkas dels av konsekvenserna i redovisningen men valet 

kan även påverkas av fler aspekter, vilka diskuteras nedan.  

 

I kapitlet redogörs för studiens slutsatser och studiens forskningsfrågor besvaras. Kapitlet 

inleds med en inledande diskussion och sedan presenteras slutsatserna för respektive typfall i 

egna avsnitt. I varje avsnitt förs initialt en diskussion om studiens resultat som leder fram till 

slutsatser från den genomförda studien. Studiens slutsatser presenteras i slutet av varje avsnitt. 

 

5.2 Inledande diskussion 

 

För investerare är jämförbarhet en viktig aspekt eftersom de vill kunna jämföra de företag 

som de eventuellt ska investera i. Således är det enklare för investerare att jämföra företag 

som redovisar enligt samma principer och regelverk. Eftersom i princip all leasing enligt 

IFRS 16 kapitaliseras medför det att investerare kan jämföra redovisning av leasing med alla 

företag som rapporterar enligt IFRS. Det här ligger i linje med Ball (2006, s. 11) och Lis 

(2010, s. 611) resonemang om att tillämpning av IFRS standarder ökar jämförbarheten och 

minskar informationsrisken för investerare. Den ökade jämförbarheten visar sig genom att 

rapporter som upprättas enligt IFRS kräver färre justeringar av investerare. Redovisning av 

leasing enligt K3 kan däremot bli svårare för investerare att jämföra med andra företag som 

leasar och redovisar enligt K3 eftersom leasing kan redovisas antingen som operationell eller 

finansiell. Investerare kan dock jämföra företag som har finansiell leasing enligt K3 med 

företag som antingen redovisar finansiell leasing eller leasing enligt IFRS, eftersom metoden, 

som tidigare nämnts, är samma, det vill säga att leasingen kapitaliseras i båda fallen.   

 

IFRS standarder är designade att spegla den ekonomiska verkligheten snarare än den juridiska 

formen. Det här blir tydligt i den nya standarden IFRS 16 eftersom standarden avskaffar 

uppdelningen mellan ett operationellt och ett finansiellt leasingavtal. Vår tolkning är att enligt 

den nya standarden motsvarar i princip all leasing en nyttjanderätt vars ekonomiska verklighet 

likställs med en tillgång i leasetagarens verksamhet, samt att avtalet om att betala 

leasingavgifter i framtiden likställs med en skuld till leasegivaren. Leasingen kapitaliseras 

därför på balansräkningen för att återge en rättvisande bild och visa den ekonomiska 

verkligheten. Även i K3 finns en bestämmelse om att leasing ska redovisas enligt den 

ekonomiska verkligheten och att det är den som avgör vilken typ av leasing som 

leasingavtalet ska klassificeras och redovisas som. Vår uppfattning är att en tillgång som ett 

företag nyttjar i sin verksamhet och som därmed är av värde för företaget alltid borde 

likställas med en tillgång och redovisas på balansräkningen för att återge en rättvisande bild 
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av företagets verksamhet. Vi anser således att K3s regler om leasing inte alltid medför att 

företag redovisar enligt den ekonomiska verkligheten och inte alltid återger en rättvisande 

bild. De situationer som K3 anger i punkt 20.3 om ett finansiellt leasingavtal är endast 

vägledning och det är upp till leasetagaren att tolka vad den ekonomiska innebörden är. 

Leasetagaren kan, om den har incitament, därför göra en egen bedömning om tillgången i 

slutändan ska kapitaliseras på balansräkningen eller inte. Det är emellertid intressant att 

poängtera att IFRS 16 inte heller helt konsekvent följer principen om ekonomisk innebörd 

före form, eftersom ett leasingavtal som löper under 12 månader inte måste kapitaliseras. Vi 

anser att det är motsägelsefullt om den leasade tillgången och skulden förekommer hos 

företag under årsbokslutet men inte redovisas i balansräkningen trots att nästan all övrig 

leasing enligt IFRS 16 gör det. I det här undantagsfallet redovisas den juridiska formen, det 

vill säga ett korttidsavtal, istället för den ekonomiska innebörden. Eftersom den leasade 

tillgången nyttjas i verksamheten visar en finansiell rapport som tillämpar IFRS 

undantagsregler därmed inte en rättvisande bild. 

 

5.3 Diskussion och slutsats av typfall 1 

 

En intressant aspekt i frågan om val av regelverk är att beakta intresset hos de involverade 

parterna. Vi utgår från att en investerares egenintresse är att få avkastning på sin investering 

och på så vis öka sin egen förmögenhet. Vidare utgår vi från att en potentiell investerare vill 

se en rättvisande bild av företagets ekonomiska verklighet för att kunna analysera och ta 

beslut om att investera i företaget eller inte. Utifrån typfall 1 får en investerare högre 

avkastning på eget kapital i början av perioden om företaget redovisar enligt K3. Redovisar 

företaget enligt K3 ger den finansiella rapporten emellertid en mindre rättvisande bild än om 

företaget redovisar enligt IFRS vilket medför att en investerare behöver göra justeringar. För 

att slippa göra justeringar underlättar det för investerare att företaget redovisar enligt IFRS 

redan från period 20x1 men det medför å andra sidan att deras avkastning på eget kapital blir 

lägre.   

  

För en företagsledare är egenintresset att få bra betalt för sitt arbete, exempelvis i form av lön.  

En företagsledare som mäts på olika nyckeltal för att visa företagets prestationer väljer att 

redovisa enligt det regelverk som visar mest fördelaktiga nyckeltal. Väljer företagsledaren att 

tillämpa K3 som regelverk medför det, som tidigare nämnts, en högre avkastning till 

aktieägarna i början av perioden och visar mer betryggande finansiella mått. Det här är en 

relevant aspekt med tanke på att det i slutändan är aktieägarna som utser företagets styrelse, 

vilken i sin tur beslutar om företagsledarens lön. Därutöver blir även den redovisade 

skuldsättningsgraden lägre om företagsledaren för företag A väljer K3 som regelverk, vilket 

indikerar en betryggande ekonomisk situation till kreditgivare. En låg skuldsättningsgrad är 

relevant att redovisa eftersom att kreditgivare vid en hög skuldsättningsgrad kan påverka 

företagets räntekostnader och övriga lånevillkor till att bli mindre fördelaktiga för företaget, 

vilket i sin tur medför att företags övriga nyckeltal kan försämras. Bristen på rättvisande bild 

som följer om företaget tillämpar K3 som regelverk medför dock att potentiella investerare 

behöver göra justeringar för att korrekt värdera företaget. Även kreditgivare kommer justera 

företagets räkenskaper för att kunna göra en bedömning om företagets kreditvärdighet och 

risk, samt om de ska bevilja lån eller inte till företaget. För företagsledaren för företag A är 

frågan därmed om en rättvisande bild är överordnat hög avkastning och låg 

skuldsättningsgrad eller inte. Vi anser att det beror på ur vilket perspektiv företagsledaren ser 

det. Utgår företagsledaren från att alla involverade parter drivs av egenintresse kommer den 

välja det regelverk som överlag visar förmånligare nyckeltal, det vill säga K3. Utgår 
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företagsledaren istället från att egenintresset är underkastat en rättvisande bild kommer den 

däremot välja det alternativ som ser mer rättvisande ut över hela leasingperioden, vilket 

innebär att företag A istället tillämpar IFRS. Det är emellertid intressant att reflektera över att 

även om nyckeltalen blir sämre vid tillämpning av IFRS är den underliggande situationen i 

företaget densamma oavsett vilket regelverk som tillämpas, men situationen ser olika ut till 

följd av att de två regelverken har olika metoder och sätt att redovisa leasing.   

 

Det är också intressant att ta i beaktning det argument som finns om att en rättvisande bild kan 

uppnås även genom tillämpning av K3 när information om det operationella leasingavtalet 

anges i tilläggsupplysning. I likhet med Johansson (2010, s. 369) anser vi att det är lättare att 

förstå leasingens ekonomiska konsekvenser om de återges i resultat- och balansräkningen än i 

tilläggsupplysning i not. Därmed är vår uppfattning att det inte ger en rättvisande bild när 

informationen endast presenteras i tilläggsupplysningar, bland annat eftersom leasingavtalets 

påverkan inte syns i balansräkningen och tillgångarna och skulderna blir undervärderade, 

vilket blir tydligt vid analys av nyckeltalen i typfall 1. Anledningen till vår uppfattning är att 

det utifrån intressenters perspektiv kan vara problematiskt att tolka informationen i de 

finansiella rapporternas tilläggsupplysningar. Intressenter förutsätts vara intresserade av 

informationen i de finansiella rapporterna för kommande beslut, men hur mycket kan man 

förutsätta att intressenterna förstår av den information som redogörs för i 

tilläggsupplysningar? Information som är relevant för intressenterna underlättar bedömningen 

av företagens verksamhet och IASB anger att relevans ofta påverkas av hur informationen 

presenteras. Därför menar vi att operationell leasing som redovisas i tilläggsupplysning i not 

varken återger relevant information eller en rättvisande bild för de som tar del av de 

finansiella rapporterna. 

 

Vår uppfattning är att även om den finansiella rapporten inte ger en rättvisande bild av företag 

A i typfall 1, om den upprättas enligt K3, så finns det ändå flera andra indikationer på att 

företagsledaren kommer att välja det regelverk som visar mest förmånliga nyckeltal, både för 

företaget och dess intressenter. Vår slutsats är följaktligen att en företagsledare för ett företag 

likt företag A, som har väsentligt värde i operationellt leasade tillgångar, kommer att välja att 

tillämpa K3 vid upprättande av sin koncernredovisning.  

 

5.4 Diskussion och slutsats av typfall 2 

 

I typfall 2 påverkas redovisningen och nyckeltalen ungefär likadant oavsett vilket regelverk 

som tillämpas. Den skillnad som uppstår beror på att regelverken har olika sätt att värdera den 

leasade kapitaliserade tillgången beroende på tillgångens verkliga värde. Eftersom 

konsekvenserna av att redovisa ett leasingkontrakt inte skiljer sig markant åt mellan de två 

regelverken kan företagsledarens val inte förklaras utifrån den information som presenteras i 

företagens finansiella rapporter. Istället anser vi att valet delvis kan förklaras med att 

tillämpning av IFRS ger företaget mer legitimitet. Den ökade legitimiteten som IFRS ger ett 

företag är en följd av att IFRS är internationella standarder som är antagna av EU vilket inger 

förtroende hos intressenterna när de tar del av de finansiella rapporterna. Om företag frivilligt 

tillämpar IFRS för att få mer kvalitet i sin redovisning, gynnar det dels företaget, men det kan 

även vara ett tecken på att det är ett strategiskt val för att få ökad legitimitet. Vi menar att en 

ökad legitimitet är ett starkt incitament för företag att välja att redovisa enligt IFRS istället för 

K3, men det finns även fler incitament som kan bidra till att företag gör det här valet. Ett 

sådant incitament är att få in kapital för att kunna vidareutveckla verksamheten. På den 

internationella marknaden kan investerare och kreditgivare exempelvis bättre utvärdera 
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information i finansiella rapporter som upprättas i enlighet med IFRS än om de upprättas med 

det svenska regelverket K3. Rapportering enligt IFRS kan således, enligt vår uppfattning, 

även ge företag fler intressenter vilket kan leda till att företag får större möjlighet att få in mer 

kapital. Det kan även leda till gränsöverskridande investeringar från utländska aktörer. 

Däremot kan det finnas investerare och kreditgivare i Sverige som inte förstår och inte kan 

utvärdera den finansiella informationen som presenteras i enlighet med IFRS istället för K3. 

Ur denna aspekt menar vi att det således inte alltid är en fördel att välja IFRS framför K3. Det 

är därmed relevant för företaget att ta hänsyn till vilka intressenter de vänder sig till, eftersom 

deras intressenter har en viss makt över företaget.   

 

Trots att nyckeltalen visar samma ekonomiska verklighet oberoende av vilket regelverk 

företagsledaren för företag B väljer att tillämpa, menar vi att det är mer förmånligt att 

redovisa enligt IFRS. Det beror på att en ökad legitimitet är en stor bidragande faktor till 

företagsledarens val av regelverk. Härav drar vi slutsatsen att en företagsledare för ett företag 

likt företag B, som har väsentligt värde i finansiellt leasade tillgångar, kommer välja att 

tillämpa IFRS i sin koncernredovisning istället för K3 regelverket.  

 

5.5 Diskussion och slutsats av typfall 3 

 

IFRS ger en möjlighet för företag att komma undan kravet om att redovisa leasing på 

balansräkningen och istället kostnadsföra leasingavgiften om avtalet understiger 12 månader. 

Det finns därmed en möjlighet för företag att tillämpa IFRS, och strategiskt avtala 

leasingperioden under 12 månader för att slippa påverkan som kapitaliserad leasing ger på 

företagets räkenskaper och nyckeltal. Oftast ligger det i företags intresse att redovisa 

förmånliga nyckeltal, det gör företag C i typfall 3 oavsett om företagsledaren väljer att 

företaget ska redovisa enligt K3 eller IFRS undantagsregel. I typfall 3 har företag C enligt K3 

regelverket ett operationellt leasingavtal, men om leasingavtalet istället hade klassificerats 

som ett finansiellt leasingavtal i K3 hade utgångsläget i företagets räkenskaper sett 

annorlunda ut. Det hade således varit mer förmånligt för företaget att istället tillämpa IFRS 

dels för att IFRS, som tidigare nämnts, medför ökad legitimitet och dels för att nyckeltalen 

hade visat lägre skuldsättningsgrad och genomsnittlig skuldränta. Nyckeltalen skulle se 

annorlunda ut eftersom att IFRS vid det här undantaget inte tvingar företaget att kapitalisera 

den leasade tillgången och skulden. 

 

Som följer av diskussionen ovan menar vi att företagsledaren för företag C, hade valt att 

redovisa koncernredovisning enligt IFRS, om deras leasingavtal vore finansiellt enligt K3, 

eftersom det medför både förmånligare nyckeltal och ökad legitimitet för företaget att 

redovisa enligt IFRS. Eftersom företag C i typfall 3 har operationell leasing, och det inte blir 

någon skillnad i nyckeltal, kan vi inte förklara valet med de finansiella rapporterna som 

utgångspunkt. Istället förklarar vi valet med att det ger företag C mer legitimitet att redovisa 

enligt IFRS istället för K3. Således drar vi slutsatsen att en företagsledare för ett företag, likt 

företag C, som har väsentligt värde i operationellt leasade tillgångar, via ett avtal som löper 

under 12 månader, kommer att välja att redovisa enligt IFRS i sin koncernredovisning.  
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6 Avslutande reflektion 

6.1 Inledning 

 

I uppsatsen avslutande kapitel presenteras en reflektion över studien, samt studiens bidrag och 

förslag till vidare forskning.  

 

6.2 Reflektion över studien 

 

Studiens resultat har analyserats och diskuterats utifrån både ett företags och deras 

intressenters perspektiv. Frågeställningarna sökte svar på vilket val en företagsledare kommer 

att göra och därmed var det relevant att analysera dels utifrån företagets perspektiv. 

Intressentteorin och positiv redovisningsteori var en del av studiens teoretiska referensram 

vilket medförde att analys av resultatet även utifrån intressenters perspektiv har varit en viktig 

del i analysen. Utöver det här togs även hänsyn till kvalitativa egenskaper av redovisning 

vilka utgår från användarna av de finansiella rapporterna. Det var stundtals problematiskt att 

analysera utifrån flera av dessa perspektiv med tanke på att teorierna upplevdes motsäga delar 

av de kvalitativa egenskaperna. Till exempel föredrar intressenter en rättvisande bild av ett 

företags ekonomiska verklighet men samtidigt säger positiv redovisningsteori att alla personer 

drivs av egenintresse, ett egenintresse som kan resultera i att intressenter istället föredrar att 

företaget redovisar på ett sätt som ökar deras egen förmögenhet. Problematiken blev som 

tydligast vid analys av företagets investerare, där investerarna vill se en rättvisande bild av 

företaget för att kunna jämföra det med andra företag men samtidigt vill de öka sin egen 

förmögenhet genom att redovisa fördelaktigt för deras intresse. För att analysen och 

diskussionen ska ge en bred och representativ bild av studiens resultat har vi därför försökt att 

skildra denna problematik som vi funnit under studiens gång.  

 

Vid början av studiens arbetsgång hade vi väntat oss att skillnaden i olika nyckeltal mellan de 

två regelverken skulle bli större än vad resultatet senare kom att visa. Skillnaden i vissa 

nyckeltal är dock förhållandevis stor men vi har försökt att inte lägga någon värdering i hur 

stor eller liten skillnaden är. För att presentera verklighetstrogna resultat- och balansräkningar 

till våra typfall ansåg vi att det var relevant att inte försköna resultatet till fördel för vår studie. 

6.3 Studiens praktiska bidrag 

 

Studien har bidragit med olika aspekter som företagsledare kan ta del av för att utvärdera val 

av redovisningsregelverk. Eftersom IFRS 16 inte ännu har börjat tillämpas, kan studien ge 

värdefull information om den nya standardens effekter för företag som har hög andel leasing 

och funderar på vilket regelverk de ska tillämpa i sin koncernredovisning. Därutöver har 

studien ett nyhetsvärde för revisionsbyråer vid rådgivning till klienter. Om företag som har 

väsentligt värde i operationellt leasade tillgångar upprättar koncernredovisning enligt K3 ser 

nyckeltalen mer förmånliga ut, framförallt i början av leasingeperioden. En 

koncernredovisning som istället upprättas enligt IFRS medför att redovisning av leasing mer 

förekommande visar en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska verklighet för 

företagets intressenter.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant om en studie genomfördes som behandlar samma ämne som vår 

studie, om reglerna för företag i ett annat EU-land, som också har möjlighet att välja mellan 

IFRS eller ett annat nationellt regelverk när de ska upprätta koncernredovisning. 

 

När den nya standarden IFRS 16 har implementerats skulle det även vara intressant att 

undersöka om företag kommer att avtala om korttidsavtal mer frekvent än vad företag har 

gjort hittills. Vi tycker det skulle vara intressant med tanke på diskussionen under avsnitt 5.2 

om att företag genom att avtala avtal med kort tid, har möjlighet att kostnadsföra istället för 

kapitalisera sin leasing.  

 

Ett ytterligare förslag till ämne för vidare forskning är att kartlägga olika intressenters 

uppfattning om finansiell respektive operationell leasing. Hur skiljer sig de olika 

intressenternas kunskaper och åsikter kring de olika sätten att redovisa leasing? Samt gör 

intressenter egna justeringar av leasing som inte kapitaliseras när analyserar de finansiella 

rapporterna? 
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Appendix 1 – Balans- och resultaträkningar för typfall 1 
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Appendix 2 – Balans- och resultaträkningar för typfall 2 
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Appendix 3 – Balans- och resultaträkningar för typfall 3 
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Appendix 4 – Utdrag av lagrum för leasing  
 

Leasing enligt K3 

20.2 Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en 

avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning 

 

20.3 Ett leasingavtal ska, redan när avtalet ingås, klassificeras som antingen ett finansiellt 

leasingavtal eller ett operationellt leasingavtal.  

 

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar 

som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 

leasetagaren.  

 

Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal. 

 

Det beror på avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets juridiska form om ett 

leasingavtal ska klassificeras som finansiellt eller operationellt. Situationer som enskilt eller 

tillsammans normalt leder till att ett leasingavtal ska klassificeras som finansiellt är t.ex. att 

-äganderätten till tillgången kommer att överföras till leasetagaren vid leasingperiodens slut, 

-leasetagaren har rätt att köpa tillgången till ett pris som understiger förväntat verkligt värde 

med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets ingående framstår som rimligt säkert att 

rätten kommer att utnyttjas, 

-leasingperioden omfattar större delen av tillgångens ekonomiska livslängd även om 

äganderätten inte kommer att övergå till leasetagaren 

-nuvärdet av minimileaseavgifterna vid leasingperiodens början uppgår till i allt väsentligt 

tillgångens verkliga värde, och 

-den leasade tillgången är av så speciell karaktär att endast leasetagaren kan använda 

tillgången utan att väsentliga ändringar görs. 

 

Andra situationer som enskilt eller tillsammans indikerar att ett leasingavtal ska klassificeras 

som ett finansiellt leasingavtal är t.ex. om 

-leasetagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid men får bära de förluster leasegivaren 

åsamkas på grund av uppsägningen, 

-vinster och förluster som hänför sig till förändringar av tillgångens restvärde tillfaller 

leasetagaren (exempelvis i form av en rabatt på leasingavgiften som motsvarar större delen av 

försäljningspriset vid leasingperiodens slut), och 

-leasetagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är väsentligt lägre än en 

marknadsmässig avgift. 

 

Situationerna ovan är inte alltid avgörande för klassificeringen. Om det tydligt framgår av 

andra egenskaper att leasingavtalet inte i allt väsentligt överför risker och fördelar som är 

förknippade med att äga tillgången till leasetagaren, ska avtalet klassificeras som 

operationellt. 

 

20.5 En leasetagare ska, vid det första redovisningstillfället, redovisa rättigheter och 

skyldigheter enligt ett finansiellt leasingavtal som tillgång och skuld i balansräkningen.  

 

Tillgången och skulden ska redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet 

av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Utgifter som direkt kan 
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hänföras till ingående och upplägg av leasingavtalet ska läggas till det belopp som redovisas 

som en tillgång. 

 

Vid beräkning av nuvärdet av minimileaseavgifterna ska leasingavtalets implicita ränta 

användas. Kan leasingavtalets implicita ränta inte bestämmas, ska leasetagarens marginella 

låneränta användas. 

 

20.9 En leasetagare ska fördela minimileaseavgifterna enligt ett finansiellt leasingavtal på 

ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden 

 

Ränta enligt första stycket ska fördelas över leasingperioden genom att belasta varje 

räkenskapsår med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 

räkenskapsår redovisade skulden. 

 

20.11 En leasad tillgång enligt ett finansiellt leasingavtal ska skrivas av enligt reglerna i detta 

allmänna råd om avskrivning av tillgångar av motsvarande slag. Kan det inte med rimlig grad 

av säkerhet fastställas att äganderätten kommer att övergå till leasetagaren vid slutet av 

leasingperioden, ska tillgången skrivas av helt under leasingperioden eller nyttjandeperioden 

om den är kortare. 

 

20.13 En leasetagare ska redovisa leasingavgifter enligt ett operationellt leasingavtal, 

inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 

som kostnad linjärt över leasingperioden. 

 

20.14 En leasetagare som är ett större företag ska lämna följande upplysningar om 

operationella leasingavtal: 

a. Summan av framtida minimileaseavgifter per balansdagen avseende icke uppsägningsbara 

operationella leasingavtal-inom ett år, 

-senare än ett år men inom fem år, och- senare än fem år. 

b. Summan av räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter. 

c. En allmän beskrivning av ingångna väsentliga leasingavtal. 

 

Den allmänna beskrivningen kan t.ex. innehålla uppgift om variabla avgifter, villkor som ger 

möjlighet att förvärva tillgången eller att förlänga avtalet, förekomsten av indexklausuler i 

avtalet, vidareuthyrning, och eventuella restriktioner enligt avtalet. 

 

Leasing enligt IFRS 16 

5. En leasetagare kan välja att inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 22–49 för: 

a.korttidsleasingavtal,och 

b. leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett lågt värde (enligt beskrivningen i 

punkterna B3–B8). 

6. Om en leasetagare väljer att inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 22–49 för antingen 

korttidsleasingavtal eller leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde, 

ska leasetagaren redovisa de leasingavgifter som kopplas till leasingavtalen som en kostnad 

antingen linjärt över leasingperioden eller på något annat systematiskt sätt. Leasetagaren ska 

tillämpa en annan systematisk metod om denna metod bättre återspeglar mönstret för 

leasetagarens fördelar. 
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9. När ett avtal ingås ska ett företag bedöma om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal. 

Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period 

bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning. I punkterna 

B9–B31 ges riktlinjer för bedömningen av om ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal. 

 

22. Vid inledningsdatumet ska en leasetagare redovisa en nyttjanderätt och en leasingskuld. 

 

23. Vid inledningsdatumet ska en leasetagare värdera nyttjanderätten till anskaffningsvärde. 

 

24. Kostnaden för nyttjanderätten ska omfatta följande: 

a. den summa leasingskulden ursprungligen värderats till, enligt beskrivningen i punkt 26, 

b. alla leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet, efter avdrag för 

eventuella förmåner som mottagits i samband med teckningen av leasingavtalet,  

c. leasetagarens eventuella initiala direkta utgifter, och 

d. en uppskattning av leasetagarens kostnader för nedmontering och bortforsling av den 

underliggande tillgången, återställande av den plats där den befinner sig eller återställande av 

den underliggande tillgången till det skick som föreskrivs i leasingavtalets villkor, om inte 

dessa kostnader uppstår i samband med produktion av varor. Det är leasetagarens skyldighet 

att stå för dessa kostnader antingen vid inledningsdatumet eller som en följd av att den 

underliggande tillgången använts under en viss period. 

 

25. Leasetagaren ska redovisa de kostnader som beskrivs i punkt 24 d som en del av 

anskaffningsvärdet för nyttjanderätten när leasetagaren ådrar sig en förpliktelse för dessa 

kostnader. 

 

26. Vid inledningsdatumet ska en leasetagare värdera leasingskulden till nuvärdet av de 

leasingavgifter som inte betalats vid denna tidpunkt. Leasingavgifterna ska diskonteras med 

användning av leasingavtalets implicita ränta, om denna räntesats lätt kan fastställas. Om 

denna räntesats inte lätt kan fastställas ska leasetagaren använda leasetagarens marginella 

låneränta. 

 

29. Efter inledningsdatumet ska en leasetagare värdera nyttjanderätten med tillämpning av en 

anskaffningsvärdemetod, såvida inte någon av de värderingsmodeller som beskrivs i 

punkterna 34 och 35 används. 

 

30. För att tillämpa en anskaffningsvärdemetod ska en leasetagare värdera nyttjanderätten till 

anskaffningsvärde: 

a. efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar, 

och 

b. med beaktande av justeringar för eventuell omvärdering av leasingskulden i enlighet med 

punkt 36 c. 

 

31. En leasetagare ska tillämpa avskrivningsbestämmelserna i IAS 16 Materiella 

anläggningstillgångar i avskrivningen av nyttjanderätten, i enlighet med bestämmelserna i 

punkt 32. 

 

32. Om leasingavtalet överför äganderätten till den underliggande tillgången till leasetagaren 

vid utgången av leasingperioden eller om anskaffningsvärdet för nyttjanderätten återspeglar 

att leasetagaren kommer att utnyttja en option att köpa, ska leasetagaren skriva av 

nyttjanderätten från inledningsdatumet till slutet av den underliggande tillgångens 
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nyttjandeperiod. I annat fall ska leasetagaren skriva av nyttjanderätten från inled 

ningsdatumet, till den tidpunkt som inträffar tidigast av nyttjandeperiodens utgång och 

leasingperiodens utgång. 

 

36. Efter inledningsdatumet ska leasetagaren värdera leasingskulden genom att: 

a. öka det redovisade värdet för att återspegla räntan på leasingskulden, 

b. minska det redovisade värdet för att återspegla utbetalda leasingavgifter, och 

c. omvärdera det redovisade värdet för att återspegla en eventuell omprövning eller ändring av 

leasingavtalet i enlighet 

med punkterna 39–46, eller för att återspegla ändrade till sin substans fasta avgifter (se punkt 

B42). 

 

37. Räntan på leasingskulden för varje redovisningsperiod under leasingperioden ska vara det 

belopp som medför en fast räntesats för den under respektive period redovisade 

leasingskulden. Den fasta räntesatsen är den diskonteringsränta som beskrivs i punkt 26, eller 

i tillämpliga fall den ändrade diskonteringsränta som beskrivs i punkt 41, punkt 43 eller punkt 

45 c. 
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Appendix 5 – Definitioner av räntebegrepp 
 

Diskonteringsränta = När belopp som betalas i dag och i framtiden ska jämföras med varandra 

måste värdet på kommande betalningar omräknas till nuvärde, det vill säga de måste 

diskonteras. Diskontering görs med hjälp av en diskonteringsränta. Diskonteringsränta är den 

ränta som innebär att belopp som betalas vid olika tidpunkter omvandlas till likvärda. 

(Finansinspektionen, 2011). 

Implicit ränta = Den ränta som används vid diskontering för leasegivaren vid leasingavtalets 

ingående, vilken resulterar i att summan av nuvärdet av minimileaseavgifterna blir samma 

som summan av det verkliga värdet för den leasade tillgången (BFNAR 2012:1 p. 20.7). 

Internränta = Internräntemetoden innebär att man räknar fram den räntesats som ger en 

investering nuvärdet noll. Den ränta som används i metoden för att få fram nuvärdet noll 

kallas för internränta (Bokföringstips, 2010).  
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