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Abstract 
 

In the context of financial reporting the concept of quality is complex and under perpetual 

transformation. Historically scientific research has aimed to chart indicators to the concept of quality 

that together add up to correct description of the importance of quality. Researchers originate from 

these indicators in studies of accounting when the purpose of the studies is to say something about the 

quality. Special emphasis for this study has been placed on the indicators relevance, reliability and 

comparability. These indicators complement each other and together they form an overall description 

of the concept of quality. Scientific research in accounting has frequently been carried out from a 

perspective where the researcher merley studied how the accounting is presented to users. This study 

forms an additional dimension of the matter as the basis of the research is composed of several 

perspectives. The result of the study is interpreted on a philosophical basis and another dimension is 

added by discussion about the importance of morality and ethics. 
 
We have carried out a qualitative analysis of accounting legislation from a hermeneutic perspective. 

The results also include interpretation of statements in specialist press and the data material has been 

coded according to our description of the concepts relevance, reliability and comparability. The study 

investigates the shift of financial reporting standard for leasing that took place at the beginning of 

2019 when IAS 17 was replaced by IFRS 16. The results are consistently illustrated in the analysis 

using a fictitious company whose accounting follows the accounting standard for leasing that the study 

investigates. The theoretical model used for analysis of our results is based on previous research and 

theories on accounting and its users.  

 
The process of this study leads us to the conclusion that the elasticity in the description of relevance, 

reliability and comparability in accounting standards contributes to companies being given the 

opportunity to disort the accounting, which results in the usefulness of the financial reports as a basis 

for decision-making is falling. In our study the elasticity is measured by coding legal text and 

statements in the specialist press according to our description of relevance, reliability and 

comparability. The coding contributes to the description of the leeway of the law in terms of latitude 

for companies to formulate their accounting in different ways but at the same time stay within the 

scope of what is legal. In conclusion the results is given a philosophical significance and emphasizes 

the importance of morals among the companies and the company leader as a component of a high 

quality accounting. This study differs from previous research because it analyzes all stages of the 

accounting. Initially the legislature’s incentives when designing accounting standards are studied, the 

study then goes to the actual accounting and the company’s interpretation of the accounting standard. 

Lastly the study analyze the finished financial reports are presented to the users. The study’s 

contribution is increased understanding of the concept of quality in accounting and the basis for 

discussion on the meaning of philosophical insight and morality in the interpretation of accounting 

standards when designs financial reports. 

 

This paper is written in Swedish.  

 
Keywords: Hermeneutic, qualitative study, IFRS 16, qualitative characteristics, ethics 

accounting law  
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Sammanfattning 
 
Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. 

Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt 

beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning 

med syfte att säga något om dess kvalitet. Särskild vikt har i denna studie lagts vid indikatorerna 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet vilka kompletterar varandra och tillsammans utgör en 

helhetsbeskrivning av begreppet kvalitet. Forskning inom redovisning har ofta gjorts ur ett perspektiv 

där man ser till hur den färdiga redovisningen presenteras till användarna. Denna studie utgör 

ytterligare en dimension vid beskrivning av problematiken då utgångspunkten utgörs av flera olika 

infallsvinklar. Både tolkning, kommunikation och handling täcks in i studiens resultat. Resultatet av 

studien tolkas på filosofiska grunder och ytterligare en dimension tillförs då diskussion förs angående 

betydelsen av moral och etik.  
 
Vi har genomfört en kvalitativ analys av lagtext utifrån ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. 

Resultaten inbegriper även tolkning av uttalanden i fackpress och datamaterialet har kodats utefter de 

beskrivningar av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet som vi arbetat fram i den teoretiska 

referensramen. Studien undersöker skiftet av redovisningsstandard för leasing som skett vid 

inledningen av 2019 då IAS 17 ersattes av IFRS 16. Detta standardskifte utgör studiens urval för den 

lagtext som studeras. Resultaten illustreras genomgående genom analysen med hjälp av ett fiktivt 

bolag vars redovisning följer den redovisningsstandard för leasing som studien undersöker. Den 

teoretiska modellen som använts för analys av våra resultat bygger på tidigare forskning samt teorier 

gällande redovisning och dess användare. Modellen används för tolkning av resultat och illustration 

samt utgör en koppling mellan dessa.  
 
Studien utmynnar i slutsatsen att elasticiteten i beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet i lagtext bidrar till att företag ges möjlighet att snedvrida redovisningen vilket resulterar i 

att användbarheten för de finansiella rapporterna som beslutsunderlag sjunker. Elasticiteten mäts i vår 

studie med hjälp av kodning av lagtext samt uttalanden i fackpress utefter vår beskrivning av relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet. Kodningen bidrar till beskrivning av lagens tolkningsutrymme i form 

av det spelrum företagen har att utforma redovisningen på olika sätt men samtidigt hålla sig inom 

ramen för vad som är lagligt. Studien ger slutligen resultaten filosofisk betydelse och understryker 

vikten av moral hos företagen och företagsledaren som komponent i en redovisning som håller hög 

kvalitet. Denna studie skiljer sig från tidigare forskning då den genomförs i alla led av redovisningen. 

Inledningsvis studeras lagstiftares incitament vid utformning av redovisningsstandard, studien övergår 

sedan till den faktiska redovisningen och företags tolkning av redovisningsstandard för att slutligen se 

till det sätt på vilket färdiga finansiella rapporter presenteras för användarna. Studiens bidrag är ökad 

konceptuell förståelse av begreppet kvalitet inom redovisning samt underlag till diskussion om 

betydelsen av filosofisk insikt och moral vid tolkning av redovisningsstandarder vid utformning av 

finansiella rapporter.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hermeneutik, kvalitativ studie, IFRS 16, kvalitativa egenskaper, moral, 

redovisningslagstiftning 
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1  Inledning 
  
Den här uppsatsen formulerar en översikt över lagstiftares incitament vid utvecklingen av 

redovisningsstandarder samt beskriver elasticiteten i tolkningen av dessa utifrån användarnas 

synvinkel. Det genomgående temat för studien utgörs av kvalitetsaspekten inom redovisning och tar 

upp vilka avseenden företag behöver ta hänsyn till vid utformning av finansiella rapporter. Vi utgår 

ifrån lagstiftning gällande leasing och skiftet av redovisningsstandarder som skett vid inledningen av 

2019. Kvalitetsaspekten är genomgående genom hela uppsatsen och ger en intressant infallsvinkel då 

mer och mer kretsar runt just kvalitet i dagens samhälle. Vi utformar vår egen uppbyggnad av 

begreppet genom användning av de kvalitativa egenskaper som framställs av ansvarig lagstiftare för 

International Financial Reporting Standards (IFRS). I följande avsnitt ges en bakgrund till 

redovisningslagstiftning samt kvalitetens betydelse och närvaro vid utformning av 

redovisningsstandarder samt en översikt av tidigare och nuvarande redovisningsstandarder gällande 

leasing. Utifrån tidigare forskning formuleras en problemdiskussion som sedan ligger till grund för 

våra forskningsfrågor och senare även för våra resultat. 

1.1  Om redovisningslagstiftning  

  
Då företag utformar finansiella rapporter behöver de följa standarder och lagstiftning (Artsberg 2005). 

International Accounting Standards Board (IASB) ger ut IFRS som vägleder företag i utformningen av 

finansiella rapporter. De finansiella rapporterna ska ge information om företagets finansiella ställning, 

finansiella resultat och kassaflöden vilken är användbar för en rad olika intressenter (IAS 1, p. 9). 

Enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 1606/2002 ska “alla företag underställda en 

medlemsstats lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella 

redovisningsstandarderna”. 
 
IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter har utformats för att bidra till 

harmonisering av redovisningsstandarder och därmed underlätta för användarna av finansiella 

rapporter (IASB 2001). Genom konkretisering av ett antal kvalitativa egenskaper som lagstiftare och 

företag ska förhålla sig till vid utformning av redovisningsstandarder och finansiella rapporter syftar 

IASB och International Accounting Standards Committee (IASC) till att höja kvaliteten på 

redovisningen (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 71). 
  
Den 1 april 2001 offentliggjorde IASB IAS 17 som har varit den gällande leasingstandarden till och 

med ikraftträdandet av IFRS 16 den 1 januari 2019 (Giner & Pardo 2018). IAS 17 är antagen av EU-

kommissionen genom förordning (1126/2008/E). Det finns även ett antal kompletteringar till IAS 17 

som IASB utfärdat vilka är IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 

Operating Leasing-Incentives samt SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease. 1 Januari 2019 trädde IFRS 16 i kraft och detta innebär nya regler för 

leasingavtal som ersätter IAS 17, IFRIC 4, SIC-15 samt SIC-27. Standarden offentliggjordes av  IASB 

redan den 13 januari 2016 och är antagen av EU-kommissionen genom förordning (EU) 2017/1986. 

Syftet med den tidigare standarden, IAS 17, anges i lagtexten vara att “ange tillämpliga 

redovisningsprinciper vid leasingavtal för leasetagare och leasegivare” (IAS 17, p. 1). Syftet med 

IFRS 16 är att “se till att leasetagare och leasegivare tillhandahåller information på ett önskvärt och 

korrekt sätt samt att denna information är relevant och speglar faktiska transaktioner” (IFRS 16, p. 1). 

Den nya standarden har alltså ett större fokus på kvalitativa faktorer såsom relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. Det har i den gamla lagstiftningen funnits kryphål som gjort redovisningen bristfällig på 

dessa punkter (Yurisandi & Puspitasari 2015; Giner & Pardo 2018). Den nya redovisningsstandarden 

för leasing har utformats i enlighet med de kvalitativa egenskaperna som anges i föreställningsramen 

medan den äldre standarden kan anses bryta mot dessa på vissa punkter.  
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Klassificering av leasingavtal enligt IAS 17, p. 8 har skett efter principen att leasingavtal antingen är 

operationella eller finansiella. Klassificeringen av leasingavtal har historiskt sett grundat sig i de 

fördelar och risker som är kopplade till den leasade tillgången. I det fall då fördelarna och riskerna i 

allt väsentligt övergår till leasetagaren så har leasingavtalet klassificerats som finansiellt. Om det 

istället tydligt framgått att de fördelar och risker som är hänförliga till tillgången inte övergått till 

leasetagaren har leasingavtalet klassificerats som operationellt (IAS 17, p. 12; Giner & Pardo 2018). 

Operationella leasingavtal har enligt IAS 17 redovisats utanför balansräkningen, så kallat “of 

balancesheet accounting” och istället har kostnaden för leasingen för perioden kostnadsförts direkt. 

Detaljer angående leasingen har under IAS 17 inte angetts på någon annan plats än i noterna (Giner & 

Pardo 2018). Enligt IFRS 16 elimineras denna möjlighet till klassificering vilket resulterar i att det inte 

längre är tillåtet att redovisa leasingavtal utanför balansräkningen. Leasingavtalet redovisas istället på 

samma sätt som ett finansiellt leasingavtal gjorts under IAS 17, som en tillgång och en skuld i 

balansräkningen (IFRS 16, p. 22). Klassificeringen enligt IAS 17 har fått kritik för att ge en 

missvisande bild av företags finansiella ställning till kreditgivare (Spencer & Webb 2015). Enligt 

Morales-Diaz och Zamora-Ramirez (2018) kommer förändringen, efter införandet av IFRS 16, i både 

balansräkning och resultaträkning bli betydande. Även finansiella nyckeltal kommer till följd av 

införandet påverkas till betydande grad. 
  
Det finns betydande skillnader mellan olika företag då man ser till vilka incitament som finns för att 

välja att leasa en tillgång istället för att köpa den. Finansiella nyckeltal såsom skuldsättningsgrad och 

soliditet kan vara motiv för att välja leasing framför köp (Morais 2013). Ett företag som har låg 

soliditet respektive hög skuldsättningsgrad har i den gamla lagstiftningen haft möjlighet att till viss del 

justera detta med hjälp av leasing (Morais 2013; Spencer & Webb 2015). Morais (2013) påstår även 

att det finns skatteskäl som kan ligga bakom valet av leasing framför andra finansieringsmöjligheter. 

Vid implementering av IFRS 16 är det möjligt att företag som tidigare haft incitament att leasa nu 

behöver tänka om då “of balance sheet accounting” var en av de anledningarna till att de valt leasing 

istället för köp (KPMG 2019).  

1.2  Tidigare forskning om redovisningslagstiftning 

  
Kraven på kvalitet inom redovisning har de senaste åren ökat avsevärt (Cornaggia, Franzen & Simin 

2013; Marculescu & Dondera 2013; Nuryani, Heng & Juliesta 2015; Spencer & Webb 2015; 

Yurisandi & Puspitasari 2015; Xu, Davidson & Cheong 2017; Morales-Diaz & Zamora-Ramirez 

2018). Samtliga nya redovisningsstandarder som ersätter redan befintliga syftar till att höja kvaliteten 

på redovisningen och korrigera bland annat olika kryphål som företag kunnat utnyttja i tidigare 

standarder (Scordis 2011; Cornaggia, Franzen & Simin 2013; Marculescu & Dondera 2013). Det är 

också ett av de huvudsakliga syftena till den nya redovisningsstandarden gällande leasing, IFRS 16, 

som ersätter IAS 17 samt andra riktlinjer och kompletteringar till denna (Imhoff & Lipe 1991; Morais 

2013; Spencer & Webb 2015).  Då lagstiftare utformar nya redovisningsstandarder behöver de förhålla 

sig till IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella rapporter vilken syftar till att göra 

redovisningen så informativ som möjligt för användarna (IASB 2001, p. 12). Målet med IFRS är att 

skapa redovisningstandarder som bidrar till mer kvalitativ och användbar redovisning i praktiken 

(Yurisandi & Puspitasari 2015). Företagets redovisning och finansiella rapporter hjälper intressenter 

att fatta beslut, det är därför viktigt att redovisningsstandarder bidrar till att redovisningen speglar en 

korrekt bild av företagets ekonomiska ställning för att intressenter på bästa sätt ska kunna göra 

en  rättvis bedömning (Artsberg 2005; Yurisandi & Puspitasari 2015).  
 
Enligt IAS 17 finns två olika begrepp för reglering av leasing vilka är finansiellt leasingavtal och 

operationellt leasingavtal. Genom att skriva avtal enligt klassifikationerna för operationella 

leasingavtal fanns det tidigare utrymme för företag att redovisa sina tillgångar utanför balansräkningen 

och kostnaden av avtalet belastar då endast resultaträkningen (IAS 17). Genom denna möjlighet att 

redovisa leasingavtal som operationella i IAS 17 brister framförallt kvaliteten på redovisningen och 

standarden uppfyller inte kraven om de kvalitativa egenskaperna (Spencer & Webb 2015). Spencer 
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och Webb (2015) kritiserar IAS 17 utifrån de kvalitativa egenskaperna och redovisningsstandarden 

försvårar användandet av de finansiella rapporter som beslutsunderlag för intressenter.  
 
Möjligheten till klassificering av leasingavtal enligt IAS 17 har bidragit till att de flesta leasingavtal 

blir blivit klassificerade som operationella leasingavtal och därmed har de redovisats utanför 

balansräkningen (Imhoff & Lipe 1991; Spencer & Webb 2015). Det finns incitament till att företag 

väljer leasing framför att köpa en tillgång (Morais 2013; Spencer & Webb 2015). Många företag väljer 

att leasa då de inte kan finansiera en tillgång genom kapital, oftast är detta företag med hög 

skuldsättningsgrad (Morais 2013; Spencer & Webb 2015). Det är vanligt förekommande med leasing i 

mindre nystartade bolag då dessa företag har svårt med finansiering av tillgångar (Morais 2012; 

Nuryani, Heng & Juliesta 2015). Att påverka intressenternas bild av företaget är ett incitament till 

operationell leasing då företagsledare strävar efter att dölja företagets skuld (Imhoff & Lipe 1991; 

Nuryani, Heng & Juliesta 2015; Spencer & Webb 2015). Då operationell leasing påverkar 

balansräkning och nyckeltal positivt kan de innebära bättre avtal med leverantörer, kunder och 

kreditgivare (Spencer & Webb 2015).  
  
Genom att ersätta IAS 17, som tillåtit uppdelning av leasingavtal för leasetagaren i operationella 

leasingavtal samt finansiella leasingavtal hoppas lagstiftare på att öka bland annat relevansen, 

tillförlitligheten och jämförbarheten i redovisningen för att göra denna mer användbar utifrån 

intressenternas synvinkel (Freeman & Reed 1983; Imhoff & Lipe 1991; IASB 2001; Cornaggia, 

Franzen & Simin 2013; Marculescu & Dondera 2013; Spencer & Webb 2015; Nuryani, Heng & 

Juliesta 2015; Xu, Davidson & Cheong 2017). 

1.3  Problemdiskussion: Konceptuell förståelse av kvalitet 

 
IASB arbetar med att förbättra kvaliteten på redovisningen och genom föreställningsramen anges ett 

antal kvalitativa egenskaper som ska vägleda både lagstiftare och företag vid utformning av 

redovisningsstandarder och vid redovisning (IASB 2001). Flertalet lagar och redovisningsstandarder 

går emot de kvalitativa egenskaperna och därför uppdaterar IASB kontinuerligt sina 

redovisningsstandarder för att förbättra redovisningen hos företag och göra den mer användbar för 

intressenter (IASB 2001, p 24). I somliga redovisningsstandarder finns det bredare tolkningsutrymme 

än andra, vilket kan påverka intressenters användningsområden negativt (Yurisandi & Puspitasari 

2015).  
 
Företagsledare strävar efter att rapportera finansiella rapporter med positiva utfall och det är därför 

vanligt att redovisning som påverkar företagets ekonomiska situation positivt utnyttjas. Ett praktiskt 

exempel är möjligheten att klassificera ett leasingavtal till operationell leasing enligt IAS 17 för att 

dölja företagets skuld (Imhoff & Lipe 1991;Nuryani, Heng & Juliesta 2015; Spencer & Webb 2015) 
 
IAS 17 som tidigare reglerade redovisning av leasingavtal är en utav flera standarder som går emot de 

kvalitativa egenskaperna och som har ifrågasätts av kritiker i många år (Spencer & Webb 2015). 

Problematiken syftar huvudsakligen till hur redovisningsstandarden är utformad och hur detta påverkar 

kvaliteten på redovisningen i praktiken och i vilken grad den är användbar för intressenter (Imhoff & 

Lipe 1991). Möjligheten till klassificering av leasingavtal under IAS 17 har lett till att de flesta 

leasingavtal har redovisats som operationella (Imhoff & Lipe 1991).  Majoriteten leasingavtal fanns 

inte med i balansräkningen och värdet av leasingavtal var då svåra att se vilket i flera fall resulterade i 

en missvisande bild av företagets ekonomiska situation utifrån företagets skulder och lönsamhet 

(Imhoff & Lipe 1991). Genom att exkludera värdet på leasingavtalet från balansräkningen kunde 

företaget ge sken av att deras ekonomiska situation var bättre än vad den faktiskt var (Imhoff & Lipe 

1991). Intressenter använder i många fall nyckeltal som underlag vid bedömning av ett företags 

ekonomiska situation, därför kan operationell leasing som påverkar nyckeltal positivt i sin tur leda till 

bättre villkor hos kreditgivare samt bättre avtal med kunder och leverantörer (Spencer & Webb 2015). 

Att istället kapitalisera sina leasingavtal och redovisa enligt finansiellt leasingavtal i balansräkningen 

kan påverka intressenters uppfattning negativt och företaget kan anses vara mindre tilltalande 
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(Nuryani, Heng & Juliesta 2015). Enligt Imhoff och Lipe (1991) brister relevansen, tillförlitligheten 

samt jämförbarheten i redovisning enligt IAS 17 då det finns utrymme att påverka de finansiella 

rapporterna genom detta tillvägagångssätt.  
  
IFRS 16 har utformats för att bidra med en lösning på många av de problem som uppstått under IAS 

17, den nya redovisningsstandarden förväntas öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen 

genom att alla leasingavtal ska behandlas på liknande sätt (Spencer & Webb 2015). Alla leasingavtal 

ska klassificeras som finansiella leasingavtal enligt IFRS 16 och värdet på leasingavtalet ska vid 

inledningsdatumet redovisas direkt som en leasingskuld samt en nyttjanderätt på tillgångssidan (IFRS 

16). Det innebär att en påverkan på balansräkning vid alla typer av leasingavtal och nyckeltal som 

består av värden från balansräkningen kommer ge en mer rättvisande bild och de finansiella 

rapporterna blir mer användbara. Flertalet forskare har redovisat och konstaterat en betydande 

förbättring av redovisning efter införandet av IFRS 16 (Imhoss & Lipe 1991; Jermakowicz & Gornik-

tomaszewski 2006; Yurisandi & Puspitasari 2015). Enligt Yurisandi och Puspitasari (2015) har 

kvaliteten på redovisningen ökat efter införandet av IFRS och bidragit till en mer fullständig bild av ett 

företag. De kvalitativa faktorerna relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet har förbättrats genom 

IFRS (Yurisandi & Puspitasari 2015). 
  
Införandet av IFRS 16 innebär stora förändringar för företag. Enligt Morales-Diaz och Zamora-

Ramirez (2018) förväntas omställningen bli mer omfattande för företag som har stora operationella 

leasingavtal och som har hög skuldsättningsgrad. Många beslut måste fattas i samband med 

implementering av IFRS 16 såsom val av omstruktureringsmetod för befintliga leasingavtal. Beroende 

på vilka val man gör kommer följderna att se olika ut utifrån de kvalitativa egenskaperna som IASB 

presenterar men även i företagets finansiella rapporter påverkas (Morales-Diaz & Zamora-Ramirez 

2018). Den ekonomiska bilden av ett företag kan förändras helt vilket kan leda till negativa 

konsekvenser i vissa fall (Nuryani, Heng & Juliesta 2015).  

1.4 Syfte och problemformulering 

 
Syftet med denna studie är att genom granskning av lagtext i kombination med illustration av 

redovisningsfall undersöka elasticiteten i beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet 

både i lagtext samt i tolkningen av lagen i sitt sammanhang. Vi tar hjälp av införandet av den nya 

redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16. Vi vill genom studien visa på hur de olika parterna 

agerar för att redovisningen ska följa det ökande kravet på kvalitet samt hur detta uppenbarar sig i alla 

led, från utformning av lagtext till användning av finansiella rapporter som beslutsunderlag.   
  
Lagstiftare strävar efter att förbättra redovisningens kvalitet i termer av relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt lagstiftare uppnått sin strävan efter högre 

kvalitet i redovisning. Studien fokuserar först på att tolka hur lagstiftaren beskriver relevans, 

tillförlitlighet samt jämförbarhet i lagen för att sedan visa vilket tolkningsutrymme företagen får vid 

redovisning. Slutligen undersöks det sätt på vilket redovisningen presenteras för användarna och 

därmed hur väl redovisningen fyller sitt syfte. Vi undersöker vilka intressenter som lagstiftare främst 

förhåller sig till vid utformning av ny redovisningsstandard och hur detta visar sig i den färdiga 

lagtexten. Studien bidrar till teoriutveckling inom området och syftar till att fylla det forskningsgap 

som vi har identifierat där tidigare studier inte undersöker hela flödet från lagstiftning till färdiga 

finansiella rapporter då de undersöker olika aspekter av kvalitet inom redovisningsområdet.  
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Vi har utifrån vår forskningsöversikt och problemdiskussion formulerat två frågeställningar som 

kompletterar varandra och tillsammans ska hjälpa oss att uppfylla studiens syfte. Genom att söka svar 

på dessa frågeställningar skapar vi en överblick över redovisningen av leasingavtal under skiftet av 

redovisningsstandard samt bildar oss en uppfattning om hur kvaliteten på redovisningen påverkats av 

den nya redovisningsstandarden. 
 
Hur och i vilken omfattning avspeglas kvalitetshöjningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i 

IFRS 16? 
 

I vilken omfattning ger lagstiftaren företag möjlighet att agera omoraliskt inom ramen av vad som är 

lagligt?   

1.5  Studiens disposition 

  
I nästa kapitel fortsätter vår uppsats med att presentera teoretisk referensram där vi utgår från tidigare 

forskning och presenterar forskningsresultat kring leasingavtal och kvalitet på företagens 

redovisning.  Resultaten från den teoretiska referensramen ligger till grund för studiens analysmodell.  

I kapitel tre beskrivs hur vi i studien använder oss av en hermeneutisk tolkningsmetod för att komma 

fram till våra resultat samt det tillvägagångssätt som används i kapitel fyra. I kapitel tre redogörs 

studiens urval och det datamaterial som ligger till grund för resultaten. I kapitel fyra presenteras 

studiens resultat i form av en dokumentanalys av lagtext och fackpress vilken sedan illustreras med 

hjälp av vår analysmodell utifrån praktiska redovisningsfall. Slutligen i kapitel fem diskuterar vi 

studiens resultat och presenterar studiens slutsatser som vuxit fram ur våra resultat, den teoretiska 

referensramen samt ett filosofiskt perspektiv på moral och etik. Utifrån resultat och slutsatser 

presenteras förslag på vidare forskning   
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2 Teoretisk referensram 
  
I detta kapitel presenterar vi den argumentation som tas upp i tidigare forskning och teori och som 

ligger till grund för vår analysmodell. Vi utgår i utformning av vår analysmodell till stor del från de 

kvalitativa egenskaper som presenteras i IASB:s föreställningsram för utformning av finansiella 

rapporter vilka formar ramen för en kvalitativ redovisning (IASB 2001). Vi utgår även från 

intressentteorin och en modifierad version av teorin som passar in i vårt analysverktyg. Vi presenterar 

en analysmodell som grundar sig i dessa teorier men är modifierad för att passa vår studie.  

2.1 Kvalitativa egenskaper 

  
Kvalitativa egenskaper hos de finansiella rapporterna speglar den kvalitet som rapporterna håller ur 

användarnas synvinkel (IASB 2001, p. 24). IASB delar upp de kvalitativa egenskaperna i 

grundläggande- och förbättrande egenskaper (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 72). Den 

information som går att hitta i företagens finansiella rapporter ska vara till hjälp för användarna då de 

ska fatta ekonomiska beslut. Informationen behöver hålla en sådan kvalitet att den på ett bra sätt 

hjälper användarna förutsäga, jämföra och bedöma vilka investeringsalternativ som kommer att vara 

mest fördelaktiga och ge den högsta framtida avkastningen (Artsberg 2005; Yurisandi & Puspitasari 

2015). Att informationen som delges i ett företags redovisning ska vara av hög kvalitet spelar en viktig 

roll i att minska risken för investerare då de handlar på aktiemarknaden (Artsberg 2005). 
  
Enligt IASB:s föreställningsram är syftet med de finansiella rapporterna att användare ska få tillgång 

till information som är användbar i deras ekonomiska beslutsfattande (IASB 2001, p. 12). För att 

informationen ska uppfylla detta krav bör den hålla en viss kvalitet. I föreställningsramen anger IASB 

ett antal kvalitativa egenskaper som utgör en vägledande ram för företagen angående vilken kvalitet 

deras finansiella rapporter bör hålla för att vara användbar för intressenter och därmed uppfylla sitt 

syfte (IASB 2001, p. 24). De kvalitativa egenskaperna innehåller alla inslag av egen tolkning av 

begreppet. Det finns inga mätverktyg som på ett exakt sätt kan beskriva om ett företags finansiella 

rapporter uppfyller kraven. Detta har varit grund till många debatter under de senaste åren (Yurisandi 

& Puspitasari 2015). De kvalitativa egenskaperna har utvecklats för att förbättra kvaliteten på företags 

finansiella rapporter. Det är ofta inte möjligt för företag att uppfylla alla kvalitativa aspekter utan 

föreställningsramen innehåller en hel del utrymme för egen tolkning och avvägning mellan de olika 

kvalitativa egenskaperna. För att uppnå syftet med de finansiella rapporterna, med andra ord ge 

användarna den mest användbara informationen behöver företag tolka föreställningsramen utifrån sina 

egna förutsättningar och i varje enskild situation göra en bedömning av hur väl informationen de 

framställer stämmer överens med de kvalitativa egenskaperna och vilken egenskap som är mest 

betydande i det enskilda fallet (IASB 2001, p. 45). 
  
När IASB och Financial Accounting Standards Board (FASB) utvecklar och uppdaterar 

redovisningsstandarder syftar det alltid till att göra redovisningen mer kvalitativ då detta gör den mer 

användbar för intressenter, vilket är det huvudsakliga syftet med redovisningen (IASB 2001, p. 24). 

Många redovisningsstandarder och lagar som har varit med under en lång tid har brister gällande 

redovisningen enligt de kvalitativa egenskaperna, IAS 17 är en sådan standard. Redovisning enligt 

denna standard strider mot flertalet av de kvalitativa egenskaperna vilket IASB och FASB nu försökt 

råda bot på i och med lansering av IFRS 16 som skiljer sig betydligt på många punkter från den 

tidigare lagstiftningen (Kostolansky & Stanko 2011).   
  
Nedan beskrivs de tre kvalitativa egenskaper som används som indikatorer för att tillsammans ge en 

beskrivning av begreppet kvalitet inom redovisning: Relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 

Relevans och tillförlitlighet, som är grundläggande kvalitativa egenskaper samt jämförbarhet som är 

en förbättrande egenskap (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 72). IASB anger i 
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föreställningsramen att dessa kvalitativa egenskaper är fundamentala (IASB 2001, p. 24). Dessa tre 

kvalitativa egenskaper som beskrivs nedan utgör en central del i analysen.    

2.1.1 Relevans 

  
Den kvalitativa egenskapen relevans syftar till användbarheten av de finansiella rapporterna och till 

vilken grad informationen som delges är relevant för användarnas beslutsfattande (Smith, Brännström 

& Jansson 2015, s. 73). Artsberg (2005) påstår att redovisningsinformationen bedöms som relevant då 

den förmodas ha en påverkan på användarnas beslut på lång sikt eller på kort sikt. Smith, Brännström 

och Jansson (2015, s.73) anger två typer av relevans vilka är prognosrelevans, där rapporterna ligger 

till grund för investerares beslut om till exempel köp och försäljning på aktiemarknaden, samt 

bekräftande relevans, där redovisningsdatan används för kontroll av riktighet och återkoppling på 

rapporter för tidigare perioder. Även Artsberg (2005) talar om en uppdelning av begreppet relevans i 

tillbakablickande information, framåtblickande information samt väsentlighet. 
  
Väsentlighet är ett kvalitativt krav för att de finansiella rapporterna ska vara relevanta. Information 

bedöms enligt IASB vara relevant om utelämnandet av samma information skulle påverka 

användarens beslut (IASB 2001, p. 30). Bedömningen om information uppfyller kravet väsentlighet är 

till viss del problematisk då väsentlighet är ett betydligt mer brett och diffust begrepp än de andra 

kvalitativa egenskaperna. IASB har därför valt att inte erkänna väsentlighet som en kvalitativ 

egenskap då den inte är en förutsättning för att informationen ska vara användbar utan nämner det mer 

som en “tröskelnivå” där man gör en bedömning i det enskilda fallet av vilken nivå av väsentlighet en 

specifik transaktion har (IASB 2001, p. 30). 

2.1.2  Tillförlitlighet 

  
Det kvalitativa begreppet tillförlitlighet är likt alla de kvalitativa egenskaperna brett till sin tolkning. 

IASB har i sin föreställningsram fördelat begreppet över ett antal underbegrepp vilka är korrekt bild, 

innebörd och form, neutralitet, försiktighet samt fullständighet (IASB, pp. 33-38). Korrekt bild återges 

även i Årsredovisningslagen där det anges att balansräkningen, resultaträkningen och noterna ska 

upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat (3 § ÅRL). 
  
Att redovisningen ska avspegla ett företags ekonomiska situation på ett rättvist sätt har varit en central 

del inom företagsekonomi länge, år 1981 kom den första definitionen av rättvisande bild. Lee beskrev 

då rättvisande bild som en facklig term “De redovisade siffror ska vara så exakta som möjligt och ge 

den mest objektiva bilden av ett företag” (Marculescu & Dondera 2013). Därefter har flera författare 

vidarebehandlat begreppet och uttryckt olika uppfattningar. Ett par år senare beskrev man istället 

rättvisande bild som ett filosofiskt begrepp och lämnade den tidigare definitionen som innebar en 

mängd regler. Begreppet innebar varierande åsikter och år 1992 påstods att det var omöjligt att 

definiera begreppet rättvisande bild (Marculescu & Dondera 2013).  Det är oklart vilken påverkan 

begreppet fått på redovisningen då det än idag är ett mycket svårtolkat begrepp med många olika 

åsikter (Smith, Brännström & Jansson 2015 s.73). Enligt Johansson (2010, s. 90) uppnås en 

rättvisande bild genom att tillämpa internationella redovisningsstandarder.   
  
Begreppet innebörd över form syftar till att redovisning av en händelse inte endast ska ta hänsyn till 

händelsens juridiska form utan för att redovisningen ska kunna vara tillförlitlig måste redovisningen 

även ske enligt händelsens ekonomiska innebörd. I de situationer där redovisning enligt den juridiska 

formen kommer att ge en missvisande bild ska istället redovisning ske enligt den ekonomiska 

innebörden för att kunna uppfylla de kvalitativa kraven på redovisningen (IASB 2001, p. 35) Ett 

leasingavtal är utifrån ett juridiskt synsätt likt ett hyresavtal. Däremot stämmer det inte överrens med 

den ekonomiska bilden och att behandla ett leasingavtal som ett hyresavtal leder till en missvisande 

ekonomisk bild (Johansson 2010). Eftersom det finns möjlighet att klassificera leasingavtal i IAS 17 

motsäger det de grundprinciper som IASB behandlar för finansiella rapporter enligt 

föreställningsramen (IASB 2001, p.1). 
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Neutralitet syftar till att producenten av redovisningen ska avbilda verkligheten så som de uppfattar 

den till den grad detta är möjligt (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 75). För att uppfylla kravet 

om tillförlitlighet får informationen i de finansiella rapporterna inte vara vinklad i någon riktning för 

att uppnå ett specifikt syfte (IASB 2001, p. 36) Att företag kan påverka klassificering av ett 

leasingavtal innebär således att man kan förändra företags finansiella rapporter. IAS 17 ger utrymme 

för företag att vinkla redovisningen och inte återspegla verkligheten (Johansson 2010). Redovisning 

enligt IAS 17 saknar därför neutralitet och kravet om tillförlitlighet kan därför inte uppfyllas (IASB 

2001, p. 36). 
  
Försiktighet syftar till att företagen ska hantera osäkerheter som uppstår med rimlig försiktighet. För 

att bedöma risk på ett ansvarsfullt sätt påstår Scordis (2011) att försiktighet är en av de viktigaste 

parametrarna. Försiktighet spelar även en viktig roll då företag försöker lösa etiska dilemman vid 

riskhantering inom redovisning (Scordis 2011).  En avvägning behöver dock göras mellan försiktighet 

och de andra kvalitativa begreppen då överdriven försiktighet ger motsatt effekt. Överdriven 

försiktighet har en negativ påverkan på bland annat neutralitet och rättvisande bild då informationen 

tenderar att bli vinklad eller ge en felaktig avspegling av verkligheten (IASB 2001, p. 37).  
  
Fullständighet syftar till att redovisningen ska innehålla den information som krävs för att en 

intressent ska förstå den på ett sådant sätt att det hjälper intressentens ekonomiska beslutsfattande 

(Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 75). Ingen information som är av betydelse för intressentens 

beslutsfattande ska lämnas utanför redovisningen (IASB 2001, p. 38).  Intressenters beslutsfattande 

grundar sig i allmänhet på de finansiella rapporterna och företagets nyckeltal (Smith, Brännström & 

Jansson 2015 s.74). Beroende på om det är ett finansiellt eller operationellt leasingavtal redovisar 

företaget olika resultat- och balansräkningar, detta påverkar i sin tur nyckeltalen. Genom val av 

leasingavtal kan intressenters ekonomiska beslut påverkas (Smith, Brännström & Jansson 2015 s.75). 

IAS 17 kan därmed ifrågasättas utifrån begreppet fullständighet som IASB presenterar (IASB 2001, p. 

38) 
  
Den ovan nämnda uppdelningen av begreppet tillförlitlighet ska tillsammans bidra till att 

redovisningen speglar den ekonomiska verkligheten (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 75). Vikt 

läggs här på att den information som delges i de finansiella rapporterna på ett trovärdigt sätt ska 

representera det den är avsedd att representera (Artsberg 2005, ss. 170-171).   

2.1.3 Jämförbarhet 

  
Vid ekonomiska beslut är det vanligt att användare använder de finansiella rapporterna för att jämföra 

företaget. Redovisningen blir då underlag för jämförelsen och måste därför göras i enlighet med den 

kvalitativa egenskapen jämförbarhet (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch 2013, s.42). 
  
Jämförbarhet innebär att liknande händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt (Smith, 

Brännström & Jansson 2015, s. 80; Artsberg 2005, s. 173). Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet 

har två grenar. Dessa är jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tid (Artsberg 2005, s. 

173).  Artsberg (2005) påpekar att för att jämförbarheten ska kunna vara god måste 

redovisningsprinciper tillämpas konsekvent över tiden. För att uppfylla sitt syfte ska redovisningen ge 

användarna möjlighet att jämföra trender över tiden i ett företags finansiella rapporter. Det är även 

viktigt att användarna ska kunna jämföra olika företags finansiella rapporter med varandra (IASB 

2001, p. 39). Dessa två grenar av den kvalitativa egenskapen jämförbarhet gör att redovisningen av 

liknande händelser måste ske på samma sätt både över tiden och i olika företag. Ändringar i lagar och 

redovisningsprinciper kan bidra till att jämförbarheten minskar, därför måste företag uppge vilken 

redovisningsprincip de tillämpar vid uppförandet av de finansiella rapporterna så att användaren får 

möjlighet att urskilja skillnader i tillämpning av redovisningsprinciper mellan olika perioder samt 

mellan olika företag (IASB 2001, p. 40). 
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Även vid tillämpningen av jämförbarhet måste företag lägga in andra parametrar för att redovisningen 

ska bli så användbar som möjligt. Jämförbarhet får inte bli ett argument för att inte redovisa enligt den 

senaste redovisningsstandarden som är uppdaterad gällande andra kvalitativa egenskaper. Istället 

måste företag ta med de uppgifter användarna behöver för att själva kunna göra en relevant jämförelse 

med tidigare perioder där andra redovisningsstandarder tillämpats (IASB 2001, pp. 41-42). 
  
Under IAS 17 har den kvalitativa egenskapen jämförbarhet varit åsidosatt. Då det funnits två möjliga 

alternativ att redovisa ett leasingavtal på och en potentiell lucka för företag att manipulera sin 

redovisning för att fylla ett syfte så minskar jämförbarheten både över tid och mellan företag (Spencer 

& Webb 2015). För att lösa problematiken och göra redovisning av leasing mer jämförbar lanserar 

FASB och IASB IFRS 16. Tillämpningen av en konsekvent redovisning av leasingavtal där möjlighet 

inte ges till klassificeringen ska öka jämförbarheten i redovisningen (Kostolansky & Stanko 2011). 

2.1.4 Avvägning mellan kvalitativa egenskaper  

  
Det finns flera aspekter där de två kvalitativa egenskaperna relevans och tillförlitlighet inte är 

kompatibla. En problematisk aspekt som IASB beskriver i föreställningsramen vid avvägning mellan 

dessa två kvalitativa egenskaper är tidsaspekten. Relevans är beroende av att informationen är 

tillgänglig vid den tidpunkt då användarna behöver informationen för kunna fatta ekonomiska beslut. 

Tillförlitligheten av informationen kan påverkas om man släpper informationen innan det att en 

grundlig undersökning kring den har hunnit göras (IASB 2001, p. 43). Resultatet blir att företagen 

måste väga de två kvalitativa egenskaperna mot varandra för att informationen i deras finansiella 

rapporter ska vara så användbar som möjligt för användarna, vilket är syftet med de kvalitativa 

egenskaperna. 

2.2 Intressentteorin  

  
Alla typer av företagsanalyser behöver ta in någon form av intressentperspektiv. Freeman och Reed 

(1983, s. 91) definierar intressenter som varje identifierbar grupp som kan påverka ett företags 

prestation eller påverkas av företagets prestation. Intressentteorin beskriver företag som del av ett 

större sammanhang där det påverkar och påverkas av andra grupper i samhället. De olika 

intressentgrupperna kommer ha skilda förväntningar på företagets agerande vilket resulterar i att 

företaget kommer att ha skilda sociala kontrakt med varje intressentgrupp (Deegan & Unerman 2011, 

s. 348). Smith, Brännström och Jansson (2015, s. 22) tar upp en problematik kopplad till denna 

uppdelning av intressentgrupper vilken grundar sig i svårigheten för företag att tillgodose alla 

intressenters informationsbehov på ett önskvärt sätt. Det är inte bara de olika intressentgrupperna som 

har olika informationsbehov utan även olika intressenter inom samma intressentgrupp kan ha skilda 

informationsbehov. Även företagsform och ekonomisk situation spelar roll för vilken typ av 

information man väljer och har möjlighet att redovisa (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 22). 
  
Deegan och Unerman (2011, s. 352) beskriver en uppdelning av intressentteorin i två olika plan, ett 

etiskt plan och ett ledningsplan. Den etiska delen av intressentteorin påstår att alla intressenter ska 

behandlas på liknande sätt av en organisation. Motsatsen till detta beskrivs i den andra delen av 

intressentteorin vilken fokuserar mer på företaget och ledningen och deras egenintresse. 

Intressentteorin ger en förklaring till varför det sker en uppdelning mellan intressenterna efter hur 

mycket inflytande eller de har på företaget. Genom en sådan uppdelning kan extra hänsyn tas till de 

intressenter som har störst inflytande över företaget (Freeman & Reed 1983, ss. 52 - 53; Deegan & 

Unerman 2011, s. 352).  
Företag är beroende av sina intressenter på många plan. Alla olika intressenter bidrar med olika saker 

till företaget. Banker och långivare lånar ut kapital till företaget och även ägare bidrar med insatt 

kapital (Freeman & Reed 1983, s. 1). Då företag väljer att leasa en tillgång negligerar de en grupp av 

intressenter nämligen banker och långivare då de väljer ett alternativt finansieringsalternativ för deras 

tillgångar (Imhoff & Lipe 1991; Johansson 2010, s. 368). Det är dock inte bara dessa intressenter som 

påverkas utan vid ett operationellt leasingavtal som varit tillåtet enligt IAS 17 visar företaget upp en 
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felaktig bild av deras finansiella ställning vilket utsätter intressenter för risk. Leasetagaren undviker 

genom ett operationellt leasingavtal att redovisa den risk som är förknippad med leasingen och kan 

därmed framställa en mer stabil bild av företaget för intressenterna än vad som är fallet i verkligheten 

(Johansson 2010, s. 368). 

2.2.1 Långivare 

  
Banker och långivare använder information för att kunna uppskatta ett företags betalningsförmåga för 

räntor och amorteringar vid lån (IASB 2001, p. 9). Det är kreditrisken som är intressant och oftast 

bedömer långivarna företagets risk på kort och lång sikt. Soliditet och likviditet används generellt som 

underlag för kreditrisken (Smith, Brännström & Jansson 2015). För att långivare ska kunna ta beslut 

krävs det att de finansiella rapporterna är användbara (IASB 2001, p. 9). 
  
Genom att tillämpa IAS 17 och klassificera ett leasingavtal enligt operationella leasingavtal kan 

bedömningen av ett företag betalningsförmåga tolkas annorlunda, jämfört med tillämpning av IFRS 16 

(IAS 17). Eftersom operationella leasingavtal exkluderas från balansräkningen blir företagets soliditet 

högre och företagets skuldsättningsgrad lägre jämfört med redovisning enligt IFRS 16 då alla 

leasingavtal klassas som finansiella leasingavtal (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 319). Det kan 

innebära att banker och långivare är mer benägna att låna ut pengar till ett företag då de redovisar 

enligt IAS 17 (Morais 2013).  Nuryani, Heng och Juliesta (2015) påstår att företagsledare tidigare 

utnyttjade operationell leasing av den anledningen att dölja sina skulder och få bättre avtal med 

kreditgivare. Det finns dock kreditgivare som tar hänsyn till operationell leasing trots att avtalen inte 

syns i balansräkningen, dessa tenderar att få en bättre uppfattning av företagets finansiella ställning än 

de som inte beaktar detta (Cornaggia, Franzen & Simin 2013). 

2.2.2 Investerare 

  
Att investera medför vanligtvis en risk och för att kunna ta beslut om att investera behövs underlag för 

vilken risk och avkastning en investering i ett företag innebär (IASB 2001, p. 9). Den avkastning 

investerare får från ett företag skiljer sig från de andra intressenterna då denna inte är bunden av något 

kontrakt. Därför är denna intressentgrupp mer känslig för olika risker kopplade till företaget än andra 

intressentgrupper då investerarnas ersättning är en residual och därmed den första som försvinner då 

det går dåligt för ett företag (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 23). 
  
Ägarna använder företagets finansiella rapporter för att fatta beslut om investering i bolaget i form av 

köp eller försäljning av aktier. De använder även de finansiella rapporterna för att få en indikation om 

hur företagets ledning och styrelse sköter sin uppgift. Ägarna har på bolagsstämman möjlighet att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet, detta beslut grundar sig i en granskning av informationen som finns 

tillgänglig i de finansiella rapporterna. Om företaget i fråga är publikt så är användare i form av 

investerare en betydande intressent. Investerare använder redovisningen för att fatta beslut om att 

investera i ett företag. Investerare är därför dels intresserade för hur det har gått för företaget historiskt 

sett men använder även de finansiella rapporterna för att göra prognoser om den ekonomiska 

framtiden för företaget och därmed vilken risk som är förknippad med en investering (Smith, 

Brännström & Jansson 2015, ss. 22 - 26). 
  
Investerare har påverkats negativt av reglerna i den tidigare leasingstandarden, IAS 17 då företaget i 

och med möjligheten att redovisa operationella leasingavtal utanför balansräkningen kunnat visa upp 

en bättre bild av deras finansiella ställning än vad som är fallet i verkligheten (Xu, Davidson & 

Cheong 2017). Investerare är de intressenter som är mest känsliga för risk och då företaget väljer att 

redovisa ett operationellt leasingavtal påverkar detta finansiella nyckeltal som soliditet och 

skuldsättningsgrad som investerare använder för att fatta beslut om investering i företaget (Nuryani, 

Heng & Juliesta 2015). Genom att företaget inte redovisar de risker som finns på ett sätt som visar 

deras faktiska storlek utsätter de investerare för en större risk då deras beslut kommer att fattas på 

felaktiga grunder (Spencer & Webb 2015). 
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2.2.3 Leverantörer 

  
Leverantörer använder finansiella rapporter för att bedöma företagets betalningsförmåga och om det 

finns god chans att få betalning för de utestående fordringarna. Oftast är leverantörer intresserade av 

betalningsförmågan från ett kortare tidsperspektiv (IASB 2001, p. 9.4). Det är vanligt förekommande 

att leverantörer ger kredit vid försäljning och använder då beslutsunderlag likt andra kredit och 

långivare. När leverantörer lämnar kredit används redovisningen som underlag för beslut (Johansson et 

al. 2013, s. 14). 
  
Att redovisa enligt IAS 17 innebar ingen påverkan på balansräkning, medan vid redovisning enligt 

IFRS 16 påverkas balansomslutningen. Resultaträkningen påverkas också olika då redovisning enligt 

IAS 17 innebar att leasingavtalets kostnad minskar resultatet medan enligt IFRS 16 redovisas inte 

avtalet som en kostnad (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 319). Exempelvis påverkas 

skuldsättningsgrad beroende på redovisningsstandard, ett nyckeltal som är relevant för leverantörer vid 

bedömning av ett företags betalningsförmåga (Johansson et al. 2013, s. 352). Att redovisa enligt IAS 

17 har därför kunnat innebära bättre avtal med leverantörer och bättre förhandlingsläge (Johansson et 

al. 2013, s. 15). Tidigare då IAS 17 reglerade leasingavtal valde många företag att leasa framför att 

finansiera på annat sätt av denna anledning, då företagets finansiella rapporter påverkades positivt 

(Morais 2013). Enligt Morais (2013) var det framförallt förekommande med leasing i företag med hög 

skuldsättningsgrad. Införandet av IFRS 16 påverkar många företag och deras relation till leverantörer 

kan förändras (Spencer & Webb 2015). 

2.3 Modifierat analysverktyg för analys av redovisningens kvalitet 

  
Redovisningsfall konstrueras i kapitel fyra för att illustrera våra resultat där vi granskar lagstiftningen 

gällande leasing genom finansiella siffror och nyckeltal. Vi skapar i illustrationerna en bild av hur 

ändringen i leasingstandarden från IAS 17 till IFRS 16 ser ut rent finansiellt. Vi applicerar vår 

kvalitativa analysmodell som vi arbetar fram i detta kapitel på det resultat vi får fram för att genom 

detta dra slutsatser om vilken påverkan den nya lagstiftningen har på kvaliteten på redovisningen. 
  
Vårt analysverktyg har två grenar, en som grundar sig i själva redovisningen och en som grundar sig i 

användarna av redovisningen. De två grenarna är tätt sammankopplade då de båda påverkar och 

påverkas av varandra. Till vilken grad redovisningen uppfyller de kvalitativa egenskaperna påverkas 

av hur användbar den är för intressenterna och hur användbar redovisningen är för intressenterna 

påverkas av hur väl den uppfyller de kvalitativa egenskaperna. 
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Figur 2.1 Analysmodell för redovisningens kvalitet.  
  
De kvalitativa egenskaperna skiljer sig på många sätt från varandra. En gemensam faktor är att de inte 

är strikta i sin tillämpning. De kvalitativa egenskaperna innehåller alla ett visst mått av egen tolkning 

och avvägning. IASB syftar i utformningen av nya och uppdaterade redovisningsstandarder alltid till 

att förbättra dessa så att företagen i redovisningen av sina finansiella rapporter blir tvingade till att 

hålla en högre kvalitet. 
  
Vi analyserar de kvalitativa egenskaperna genom att använda redovisningsstandard för leasing som 

analysmetod. Vi studerar skillnader mellan den tidigare redovisningsstandarden IAS 17 och den 

nyligen släppta redovisningsstandarden IFRS 16 som ersätter tidigare standarder gällande leasing. 

IFRS 16 är utformad för att ha större fokus på de kvalitativa egenskaperna (IFRS 16, p. 1) och det är 

därför relevant för vår studie att även ta in en kvalitativ dimension i vår analys. Vi kommer även att 

undersöka övergångsperioden då företag går över från IAS 17 till IFRS 16. Även detta kommer att ske 

utifrån de utvalda kvalitativa begreppen samt ur intressenternas synvinkel.  

2.3.1 Intressentbaserad analysmodell 

 
Intressenterna är i fokus vid analys av redovisningsstandarder då det är deras informationsbehov 

redovisningen i huvudsak utformas för att fylla. Det är alltså intressenternas behov som styr 

efterfrågan på redovisning och därmed även utformningen av själva standarden som sätter ramen inom 

vilken redovisningen utformas (IASB 2001, pp. 12-14). De kvalitativa egenskaperna syftar alla till att 

mäta hur väl de finansiella rapporterna fyller sitt syfte utifrån användarnas synvinkel.   
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Den kvalitativa egenskapen relevans har ur intressenternas synvinkel två olika grenar. Den första 

grenen är prognosrelevans och grundar sig i hur användbar redovisningen är för intressenters 

prognoser av företagets verksamhet framåt i tiden. Prognosrelevansen har främst betydelse för 

investerare då de ska ta beslut om investering i ett företag och banker och långivare då de ska ta beslut 

om att låna ut kapital till ett företag. Den andra grenen av det kvalitativa begreppet relevans är 

bekräftande relevans och grundar sig i hur användbar redovisningen är för att jämföra prognoser med 

faktiska resultat. Dessa två grenar av begreppet relevans är sammankopplade på så vid att utan 

bekräftande relevans är det i princip onödigt att göra prognoser över huvud taget då man inte har 

någon indikation på ifall de prognosmetoder man använder är bra (Smith, Brännström & Jansson 

2015, s. 25). 
  
Vi använder en modifierad intressentteori i vårt analysverktyg för att kunna beskriva på vilket sätt 

kvaliteten på redovisningen påverkats i och med introduktionen av den nya redovisningsstandarden för 

leasing, IFRS 16. Genom att analysera de olika intressentgrupperna vi valt och hur deras användning 

av de finansiella rapporterna förändras under IFRS 16 i jämförelse med hur det såg ut under IAS 17, 

kommer vi att kunna dra slutsatser om hur lagstiftaren riktar redovisningen genom standarden till att 

bli mer kvalitativ.  Det faktum att ett företag enligt intressentteorin har olika sociala kontrakt med 

olika intressentgrupper i samhället är intressant för vår analys då det ger oss olika analysvinklar 

beroende på ur vilken intressentgrupps perspektiv vi ser på redovisningsstandarden. Olika 

intressentgrupper har olika behov utifrån ett företags finansiella rapporter och synen på vilken kvalitet 

redovisningen håller kan därför variera. Vi har valt tre grupper av intressenter med olika behov som vi 

anser kunna sammanfatta hur de olika intressenterna påverkas av införandet av den nya 

leasingstandarden, IFRS 16. Dessa grupper är banker och långivare, investerare samt leverantörer. 

Samtliga av dessa grupper både påverkar och påverkas av prestationen av företaget. Intressenterna vi 

valt att ta med i vårt analysverktyg har varierande informationsbehov och användningsområden för 

företags finansiella rapporter och vi kan genom detta valda intressenter koppla till användbarheten av 

de kvalitativa egenskaperna vi beskrivit ovan samt de finansiella nyckeltal vi tar upp.   
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3 Metod 
 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Studiens syfte är att visa på elasticiteten i 

gestaltningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Studien undersöker vilket spelrum 

lagtexten ger utrymme för vid tillämpning med leasinglagstiftningen som illustrerande exempel. 

Inledningsvis genomförs en dokumentgenomgång för att koda det empiriska datamaterialet utifrån 

beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Sedan genomförs en hermeneutisk 

tolkning av det empiriska datamaterialet vilket är lagtext, förarbeten samt branschorganisationers 

uttalanden angående leasinglagstiftningen. Empirin kompletteras med två scenarier där redovisningen 

illustreras genom ett fiktivt bolag, Druvefors AB.  

3.1 Datamaterial och urval 

  
Det empiriska datamaterial som använts i studien är inhämtat direkt vid den primära källan, det vill 

säga hos IASB i form av lagtext. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2009) kategoriseras denna 

typ av data som primärdata. Vi har inför arbetet studerat lagstiftningen genomgående och gjort oss väl 

bekanta med både den äldre leasingstandarden IAS 17 samt den nyligen ikraftträdda leasingstandarden 

IFRS 16. Även förarbeten samt dokument som är utformade för att vägleda lagstiftare vid lagstiftning 

finns med i dataunderlaget. Information har även inhämtats via vissa branschorganisationers hemsidor 

samt direkt hos IASB. 
 
För att sätta lagtexten i sitt sammanhang har en dokumentanalys genomförts för att därmed göra en 

hermeneutisk tolkning. En hermeneutisk tolkning kräver kontext och det är att tolka utifrån den 

situation som texten uppstått i. Genom databasen mediearkivet har aktuell och relevant fackpress som 

berör ämnet inhämtats. Sökordet som använts är “IFRS 16 leasing”, därefter sorterades artiklarna efter 

år för att få fram de mest aktuella uttalanden. Standarden presenterades redan 2016, därför fanns det 

mycket material att hämta från denna tidpunkt och dessa innebar framförallt spekulationer. Standarden 

trädde ikraft i januari i år och det fanns även nyare material att inhämta som handlar om hur 

standarden faktiskt har påverkat företagens siffror.  Detta förarbete har hjälpt oss att förstå bakgrunden 

till lagtexten och dess kontext. Det fanns mycket uttalanden om standardskiftet i fackpress och framför 

allt runt 2016 då IFRS 16 presenterades. Referenser till fackpress presenteras i form av en bilaga.  

3.2 Metod och design  

  
För att uppfylla studiens syfte har en dokumentstudie genomförts. Dokumentstudien utgör en 

kvalitativ forskningsmetod vilken innebär en forskningsstrategi där man lägger mer fokus på ord till 

skillnad från kvantitativ forskning där siffror får ett större fokus (Bryman och Bell 2017). Det 

empiriska datamaterial som samlats in är lågt strukturera och kvantifiering har ej genomförts. 

Andersen, Liungman och Mårtensson (1994) menar att kvalitativ forskning är sådant som varken går 

att mäta eller att väga.  Ett forskningsfenomen är uppbyggt av olika egenskaper som tillsammans 

bygger upp en unik sammansättning, vid kvalitativ forskning är målet är att klargöra fenomenets unika 

karaktär (Andersen, Liungman & Mårtensson 1994). Då syftet är att tolka en lagstiftning och dess 

påverkan utifrån kvalitativa egenskaper passar en kvalitativ metod. 

3.2.1 Hermeneutiskt tolkningsperspektiv som analysmetod 

 
Studien sker enligt ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Tolkning av text sker inte endast enligt dess 

betydelse utan även innebörden av intentionen med lagtexten (Allwood & Eriksson 2017). Lagstiftares 

intentioner med lagstiftningen tolkas utifrån begreppen relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet. 

Vidare tolkas även den betydelse det kan få för användarna beroende på hur företaget väljer att 

redovisa. För företag finns det ett val mellan att följa lagen ordagrant och se mer till egenintresse eller 

välja den moraliska vägen där det finns ett tolkningsutrymme inom lagen.  
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Hermeneutiken utgör ett angreppssätt för analys av dokument där vi letar efter karaktäristiska i 

beskrivningarna av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Genom kodningen identifieras det sätt på 

vilket de olika dokumenten beskriver och använder begreppen och vilket spelrum detta ger användarna 

i deras tillämpning av dokumenten. Syftet med kodningen är att undersöka hur lagstiftaren via 

lagtexten vill styra företagen till att utföra sin redovisning för att bli relevant, tillförlitlig och 

jämförbar. Vi söker även efter teman i texten för vilka intressentgrupper som tas hänsyn till vid 

utformning av lagtext. Det hermeneutiska synsättet beskriver Bryman och Bell (2017, s. 565) som ett 

sätt på vilket man försöker utläsa den mening upphovsmannen av ett dokument haft. Då IFRS 

redovisningsstandarder utformas använder lagstiftaren IASB:s föreställningsram som ger vägledning 

för utformning av redovisningsstandarder (IASB 2001). Genom att även studera föreställningsramen 

kan lagtexten ses ur lagstiftarens synvinkel och vilka aspekter som denne tagit hänsyn till vid 

utformning av de dokument vi granskat. 
  
En kodningsmall har konstruerats och tillämpats i studien då kodning använts vid analys av det 

empiriska datamaterialet, Bryman och Bell (2017) beskriver hur viktig och betydelsefull kodning för 

att enklare sortera information. Ett exempel på hur kodningsmallen tillämpats är då vid analys av IFRS 

16, p.22. Punkten anger att leasetagaren ska ta upp leasingavtalet som en nyttjanderätt och en 

leasingskuld i balansräkningen, detta är ett exempel på att redovisningsstandarden leder leasetagarens 

redovisning till att bli mer jämförbar. IAS 17, p.10 anger att leasingavtal endast ska klassificeras som 

finansiellt leasingavtal och belasta balansräkning när de ekonomiska risker och fördelar förknippade 

med leasingavtalet följer med till leasetagaren och inte i andra fall. Med hjälp av vår kodningsmall ser 

vi att intentionen bakom IAS 17, p.10 och deras styrning till jämförbar redovisning brister. 

3.2.2 Redovisningsmässiga scenarier  

 

Redovisning enligt redovisningsstandarderna har illustrerats genom ett fiktivt bolag som vi kallar 

Druvefors AB. Syftet var att visa elasticiteten i standarden och hur redovisningen kan se ut i ett 

företag. Lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2019 och därmed finns det inte många finansiella 

rapporter från aktiva företag att granska och inhämta empiriskt datamaterial från. Genom att själva 

konstruera ett fiktivt bolag och illustrera redovisningen kan vi belysa de mest relevanta områdena för 

vår studies resultat och bortse från de områdena för förändringen inte är av betydelsefull karaktär. De 

redovisningsillustrationer vi presenterar är noga utvalda efter det att vi tagit fram vårt datamaterial och 

målet var att kunna visa på elasticiteten av beskrivningarna av relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.  
  

De scenarier som använts för att illustrera redovisningen samt det fiktiva bolaget Druvefors 

AB är utformade för att belysa den problematik studien syftar till att beskriva. Tillsammans 

med dokumentanalysen av lagtext och fackpress utgör detta den empiri som ligger till grund 

för studiens resultat. Utformningen av leasingavtalen liknar avtal som kan uppstå i verkligheten. 

Trots att vi använt oss av ett exempelföretag och egenkonstruerade avtal ska den illustrerade 

redovisningen spegla verkligheten i den grad att trovärdigheten i vår studie inte påverkas.  Beroende 

på hur ett leasingavtal ser ut och är uppbyggt påverkas det olika vid implementering och 

omstrukturering, samt vilken omstruktureringsmetod företaget väljer. Vi har koncentrerat oss på de 

största skillnaderna som den nya standarden innebär och har därför konstruerat två olika leasingavtal, 

avtal ett och avtal två. Vi började med att illustrera redovisningen av avtal ett enligt IAS 17 och vilka 

effekter standarden har på de finansiella rapporterna, därefter illustrerar redovisning av samma 

leasingavtal enligt IFRS 16 och vilka effekter det ger på de finansiella rapporterna. Till sist presenterar 

vi avtal 2 där avtalet ska struktureras om från IAS 17 till IFRS 16. Det finns två olika 

omstruktureringsmetoder, full retroaktiv form samt partiell retroaktiv form, vi har redovisat vilka 

effekter val av omstruktureringsmetod har på de finansiella rapporterna. Vid konstruktion av 

scenarierna har vi uteslutit andra poster i de finansiella rapporterna som inte påverkas av den nya 
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lagen och enbart fokuserat på de poster som berörs och som krävs vid uträkning av nyckeltal. För att 

våra slutsaser ska vara pålitliga vill vi undvika att några externa faktorer ska påverka resultatet. 
  

3.3 Reflektioner kring metodval och etik 

 
För att undersökningen ska uppnå reliabilitet har vi skapat en analysmodell som används på det fiktiva 

bolaget Druvefors AB och deras finansiella rapporter. Genom att använda ett fiktivt bolag istället för 

ett verkligt bolag utesluts att resultatet påverkas av tillfälliga eller slumpartade faktorer. Hade analysen 

skett på ett aktivt bolag skulle eventuellt andra händelser inom och utanför bolaget påverka de 

finansiella rapporterna. Tillvägagångssättet för studien redogörs detaljerat samt analysmetoden och hur 

den appliceras på undersökningen beskrivs noggrant, på detta sätt kan framtida forskare enkelt göra 

om studien på nytt vilket innebär att studien har hög replikerbarhet. Analysmodellen bygger på de 

kvalitativa egenskaperna som IASB presenterar för kvalitativ redovisning som vi sedan applicerar på 

två redovisningsstandarder. Genom att utgå från lagstiftning minskar risken för misstolkningar som i 

sin tur kan påverka undersökningsresultatet (Bryman & Bell 2017, ss.400-401). Forskningsresultatet 

kommer därför att vara tillförlitligt och ha hög intern reliabilitet. Informationen som använts vid 

tolkning är lättillgänglig och därför är det enkelt att använda samma underlag vid ny tolkning. 
  
Studiens syfte är genomgående genom hela undersökningen och resultatet utgår från den teoretiska 

referensramen. Slutligen kopplas resultatet samman med frågeställningen och på detta sätt uppfylls 

den interna validiteten (Bryman & Bell 2017, s. 401). Enligt Andersen, Liungman och Mårtensson 

(1990) går extern validitet endast att säkerställa vid en empirisk undersökning, då resultaten ska 

överensstämma med hur det ser ut i verkligheten (Bryman & Bell 2017, s. 401).  För att studien ska 

uppnå extern validitet har vi skapat flera olika redovisningsfall för att undersöka flera olika 

uppbyggnader av leasingavtal som kan förekomma i verkligheten enligt IFRS 16, genom detta blir 

resultatet mer verklighetsbaserat. 
  
Många författare ifrågasätter hur kvalitetsbegreppen är applicerbara vid kvalitativ forskning (Bryman 

& Bell 2017, s. 400). Svårigheterna med att bevisa kvaliteten på en kvalitativ studie är att många 

författare har olika åsikter om hur man ska gå tillväga vid avgörandet av kvaliteten (Fejes & 

Thornberg 2009). Fejes och Thornberg (2009) delar upp kvalitetsbegreppen till extern och intern 

validitet samt extern och intern reliabilitet, för att kunna bedöma kvaliteten vid kvalitativ forskning. Vi 

har därför använt denna anpassning för att kunna bedöma kvaliteten på vår studie. 
  
Bryman och Bell (2017) benämner det etiska perspektivet av en forskningsundersökning som ytterst 

betydelsefullt. Då studien har många tolkande inslag där vi själva först ska tolka lagen för att sedan 

konstruera egna redovisningsfall och därefter tolka resultaten vi själva räknat fram så kan det finnas 

risk för misstolkningar. Detta i sin tur kan leda till att studien bidrar till att ge läsaren falska 

förespeglingar angående den nya leasingstandardens påverkan på kvaliteten på redovisningen. Genom 

att begränsa involvering av faktiska företag och personer undviks vissa etiska dilemman som en 

forskningsundersökning där faktiska personer medverkar vanligen medför. Den första etiska principen 

angående risken för skada för deltagare och dess konfidentialitet elimineras helt då studien i princip 

inte har några deltagare. Detsamma gäller för både den andra och det tredje etiska principen, då 

studien inte har några egentliga deltagare begränsas risken för brist på samtycke samt intrång på 

privatlivet. Var man drar gränsen mellan etiskt och oetiskt beteende kan ofta vara vag, det är viktigt att 

man som forskare för en diskussion angående etik under undersökningsprocessen för att upptäcka 

eventuella etiska gråzoner. Denna studie har inte inneburit många etiska dilemman, vi har dock 

ständigt haft forskningsetiken i åtanke för att försäkra oss om att vår studie blivit utförd på ett etiskt 

relevant sätt. 
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4  Resultat och analys 
 

Detta kapitel innehåller en kvalitativ, hermeneutiskt orienterad, analys av det empiriska 

datamaterialet samt en dokumentanalys av media. Kodning av datamaterialet har genomförts 

med hjälp av ett kodschema för att finna teman för hur lagstiftaren i text explicit eller implicit 

försöker uttrycka relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Analysen görs med hjälp av 

analysverktyget som presenterats i kapitel två utifrån intressenternas synvinkel för att på så sätt kunna 

göra en bedömning av de finansiella rapporterna. Studien undersöker därmed hur lagstiftaren lyckats 

forma redovisningen till att bli relevant, kvalitativ och jämförbar. Expertutlåtanden i fackpress 

används som en del av det empiriska datamaterialet för att kunna sätta lagen i sitt 

sammanhang.  

 
Som komplement till det empiriska datamaterialet illustreras scenarier av redovisning enligt 

paragraferna, detta görs med hjälp av fiktivt bolag som vi kallar Druvefors AB och som följer med 

genom hela kapitlet. Druvefors AB:s verksamhet är utgångspunkten för konstruktionen av de 

redovisningsscenarier som presenteras då vi tolkar lagtexten bokstavligen utifrån Druvefors AB:s 

perspektiv. Redovisningsstandardernas påverkan på Druvefors AB:s finansiella rapporter presenteras. 

Alla siffror i detta kapitel anges i tkr, tusen kronor. Nedan följer en beskrivning av företaget vars 

redovisning illustrerar våra resultat. 

4.1 Druvefors AB:s leasingavtal 

 

Druvefors AB är ett internationellt textilföretag som tillämpar IFRS. Företaget har anskaffat en 

vävmaskin genom ett leasingavtal som börjar gälla 1 januari 2019, vi kallar detta leasingavtal för avtal 

ett. Avtalet löper över fem år med en implicit ränta på 6,4 %, maskinens verkliga värde är 5000 tkr och 

den årliga leasingbetalningen uppgår till 1200 tkr per år. Äganderätten för den underliggande 

tillgången antas ej övergå till företaget vid leasingperiodens slut. De ekonomiska fördelar och risker 

som är förknippade med leasingavtalet antas ligga kvar hos leasegivaren. Redovisning ska ske enligt 

IFRS 16 men för att redogöra vilken påverkan de olika redovisningsstandarderna har kommer vi att 

illustrera redovisningen av båda standarderna. Druvefors AB har även ett befintligt leasingavtal som 

tidigare redovisades som operationell leasing enligt IAS 17 och som vid årsskiftet 2019 ska 

omstruktureras enligt IFRS 16, vi kallar detta leasingavtal för avtal två.  Leasingavtalet gäller en 

tryckmaskin som är tecknat vid ingången av 2017 och löptiden för leasingavtalet är 5 år.  

Tryckmaskinen innebär en årlig leasingbetalning på 1500 tkr vid avtalets ingång. Vi utgår i detta 

kapitel från de två olika leasingavtal och presenterar redovisningen utifrån de fall vi konstruerat och 

påverkan på de finansiella rapporterna samt utvalda nyckeltal.   

4.1.1 Klassificering av leasingavtal enligt IAS 17  

 
Under IAS 17 får företag möjlighet att klassificera sina leasingavtal så att redovisningen bättre passar 

den ekonomiska innebörden snarare än den civilrättsliga formen. Genom detta vill lagstiftaren uppnå 

tillförlitlighet enligt IASB:s föreställningsram (2001, p. 35). En korrekt bild av transaktionen uppnås 

om redovisningen kan anpassas så att den passar varje situation. Ett operationellt leasingavtal är enligt 

dess ekonomiska form en hyra och ska därför inte redovisas i balansräkningen. Möjligheten till 

klassificering är den främsta anledningen till att IAS 17 var problematisk, att anpassa ett avtal till den 

ekonomiska innebörden ger företag utrymme till att snedvrida redovisningen så att den ekonomiska 

bilden av företaget framstår vara bättre än vad den i verkligheten är. I detta fall kan alltså 

företagsledare agera omoraliskt gentemot användarna trots att det enligt lag är korrekt. 
 

IAS 17, p. 10 Om ett leasingavtal ska betraktas som finansiellt eller operationellt beror på 

avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form.  
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Tidningen Balans (2016) kommenterar problematiken angående klassificeringsmöjligheten av 

leasingavtal under IAS 17. Jan Marton, docent och verksam vid handelshögskolan i Göteborg 

uttrycker förståelse för lagstiftaren av IAS 17 och beskriver att då en leasad tillgång redovisas i 

balansräkningen kan detta ge intryck av att vara ologiskt just på grund av att den ekonomiska 

innebörden av leasingavtalet egentligen är en hyra då man endast kontrollerar tillgången under en 

begränsad del av dess ekonomiska livslängd (B1). 
 
Intentionen lagstiftaren haft bakom möjlighet till klassificering i IAS 17 har varit att öka kvaliteten. 

Att ett avtal ska redovisas enligt sin ekonomiska innebörd är i de flesta fall en indikator på att 

redovisningen är tillförlitlig då det i IASB:s föreställningsram är en del av begreppet. I IAS 17 finns 

dock andra parametrar som bidrar till att klassificeringsmöjligheten av leasingavtal påverkar kvaliteten 

negativt. Företag har kunnat anpassa sina leasingavtal för att de ska kunna klassificeras som 

operationella och har därför kunnat visa upp en bild av att företaget knappt har några skulder vilket har 

påverkat några av de viktigaste nyckeltalen så att de blivit missvisande för användarna. De finansiella 

rapporterna fyller därför inte sitt syfte som är att de finansiella rapporterna ska vara användbara som 

beslutsunderlag. 

4.1.2 Operationell leasing  

 
Lagstiftaren syftar till att uppnå tillförlitlighet enligt IASB:s föreställningsram (2001, p. 35). Den 

ekonomiska innebörden av ett operationellt leasingavtal likställs med hyra och ska därför endast 

kostnadsföras i resultaträkning om målet är att redovisa enligt innebörd före form. Även om ett 

leasingavtal anses vara hyra enligt den ekonomiska formen kan det vara bättre och mer korrekt att 

redovisa enligt dess juridiska form. Exempelvis ett företag som är uppbyggt och finansierat enbart av 

operationella leasingavtal innehar inga eller mycket lite tillgångar.  
 

IAS 17 p. 34 För operationella leasingavtal kostnadsförs leasingavgiften (exklusive utgifter för 

tjänster som försäkring och underhåll) linjärt över leasingperioden såvida inte ett annat 

systematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. Detta gäller även 

om betalningarna fördelas på annat sätt. 
 
I tidningen Balans (2016) kommenteras utformningen av IFRS 16.  Docent Marton uttrycker att vid 

utformningen av IFRS 16 har tydligt vikt lagts vid principiell konsekvens. Även vid operationella 

leasingavtal blir skulderna finansiella då de framtida betalningarna är avtalade. Då redovisning under 

IAS 17 skett utanför balansräkningen blir detta motsägelsefullt mot IAS 39 Finansiella Instrument då 

liknande situationer redovisas på olika sätt beroende på vilken typ av avtal det gäller. Marton menar att 

IFRS 16 löser denna problematik i princip helt och hållet (B2). 
 
Redovisning av operationella leasingavtal som endast belastar resultaträkningen blir missvisande både 

utifrån ett tillgångsperspektiv och ett skuldperspektiv. Att ingå ett hyresavtal för en dyr maskin innebär 

en tillgång som företaget nyttjar för att verksamheten ska generera vinst. Ett leasingavtal innebär också 

en skuld eftersom företaget har avtalat om att betala en leasingavgift en period framåt i tiden, 

leasetagaren besitter alltså en skuld gentemot leasegivare. Tanken med klassificering av varje 

leasingavtal för att matcha den ekonomiska innebörden är god, men risken för manipulering av 

redovisningen påverkar nyttan. Att det finns möjlighet att manipulera redovisning handlar i grunden 

om företagsledarens moraliska ansvar, viljan att redovisa rätt information som visar upp rättvisande 

bild jämfört med att visa upp en så bra bild som möjligt. Många experter, exempelvis Marton som 

skrev i tidningen Balans (2016) där han förutspår att IFRS 16 löser denna problematik genom att alla 

leasingavtal som är över ett visst belopp och längre än 12 månader ska klassificeras likt ett finansiellt 

leasingavtal, alla leasingavtal ska behandlas lika (B2). 
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Tabell 4.1.1. Redovisning av leasingavgift för operationellt leasingavtal enligt IAS 17 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 10000  10000 10000 10000 10000 

Rörelsekostnader −8000 −8000 −8000 −8000 −8000 

Leasingavgift −1200 −1200 −1200 −1200 −1200 

Årets resultat 800 800 800 800 800 
 

 
Ovan illustreras Druvefors AB:s leasingavtal ett påverkan på företagets resultaträkning. Druvefors AB 

klassificerar i detta fall deras leasingavtal som operationellt enligt IAS 17, p.10 då de ekonomiska 

risker och fördelar som ägandet av tillgången innebär inte följer med till Druvefors AB som är 

leasetagare.  Druvefors AB redovisar därför kostnaderna linjärt över hela leasingperioden som är på 

fem år enligt IAS 17, p.34. Avtalet påverkar endast resultaträkning och eftersom kostnaderna 

redovisas linjärt över åren blir årets resultat jämnt fördelat, detta skiljer sig från redovisning av ett 

finansiellt leasingavtal enligt IAS 17.  
 

Tabell 4.1.2. Druvefors AB:s balansräkning vid operationellt leasingavtal 

 

Tillgångar  Eget kapital & Skulder  

Kundfordringar 1500 Eget kapital 2000 

Byggnader 1000 Leverantörsskulder 500 

Inventarier 3000 Långfristiga lån 4000 

Kassa & Bank 1000   

Balansomslutning 6500  6500 
 
 

Ovan visas Druvefors AB:s balansräkning. Vi ser här att det inte finns något spår av ett leasingavtal, 

användarna som studerar dessa finansiella rapporter kommer därför få en felaktig bild av företaget då 

de studerar dessa rapporter. Både tillgångar och skulder är lägre än vid redovisning av ett finansiellt 

leasingavtal vilket vi presenterar nedan.  

4.1.3 Finansiell leasing - en ovanlig företeelse  

 
Lagstiftaren syftar till att göra redovisningen mer jämförbar enligt IASB (2001, p. 39) då en 

beskrivning av värderingsprincipen som ska användas anges på ett exakt sätt i IAS 17, p. 20. De vill 

därmed försäkra sig om att liknande händelser redovisas på samma sätt både mellan företag och över 

tid för finansiella leasingavtal.  
 

IAS 17 p. 20 Vid leasingperiodens början ska leasetagare redovisa finansiella leasingavtal som 

tillgångar och skulder i rapporten över finansiell ställning. Vid leasingperiodens början 

redovisas tillgången och skulden till leasingobjektets verkliga värde eller till nuvärdet av 

minimileaseavgiften om detta är lägre, och båda dessa värden fastställs vid leasingavtalets 

början. Den diskonteringssats som används vid beräkning av nuvärdet av 

minimileaseavgifterna är den implicita räntan om den är känd. I annat fall används 

leasetagarens marginella låneränta. Leasetagarens eventuella direkta utgifter som uppstod då 

leasingavtalet ingicks läggs till det belopp som redovisas som en tillgång. 
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Tidningen Balans (2016) kommenterar bakgrunden till skiftet av redovisningsstandard för leasing. 

Claes Janzon, redovisningsspecialist på PWC, anser att det är ökad harmonisering, transparens och 

jämförbarhet som ursprungligen varit drivkraften bakom den nya redovisningsstandarden. Analytiker 

och andra intressenter är i fokus och målet är att förse dem med relevant information. På det sätt 

finansiella leasingavtal redovisats enligt IAS 17 har lagstiftaren valt att alla leasingavtal ska redovisas. 

Jämförbarheten är därför tänkt att öka betydligt i och med införandet av den nya 

redovisningsstandarden (B3). 
  

Tabell 4.1.3. Resultaträkning för Druvefors AB vid finansiell leasing 
 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 10000 10000 10000 10000 10000 

Rörelsekostnader −8000 −8000 −8000 −8000 −8000 

Avskrivningar −1000 −1000 −1000 −1000 −1000 

Räntekostnader −320 −264 −204 −140 −72 

Årets resultat 680 736 796 860 928 
 
 

Druvefors AB klassificerar avtal ett enligt operationell leasing. Tabellen ovan visar Druvefors AB 

resultaträkning i det fall de istället redovisar sina leasingavtal som finansiella. Siffrorna ser annorlunda 

ut på flera ställen, bland annat i resultaträkningen där det redovisas avskrivningar och räntekostnader 

som motsvarar hyreskostnaderna i det operationella leasingavtalet. Vid finansiell leasing påverkas 

resultaträkning minde och mindre för varje år eftersom räntekostnaderna minskar i takt med 

avbetalning av skuld.  
 

Tabell 4.1.4. Balansräkning för Druvefors AB vid finansiell leasing 
 

Tillgångar     Eget kapital & Skulder  

Kundfordringar 1500    Eget kapital (2000-120)=1880 

Byggnader 1000    Leverantörsskulder 500 

Inventarier 3000    Leasingskuld 4120 

Nyttjanderätt av maskin 4000    Långfristiga lån 4000 

Kassa & Bank 1000   

Balansomslutning 10500  10500 
 
 

I balansräkningen finns en nyttjanderätt samt en leasingskuld som inte funnits i balansräkningen för 

leasingavtalet som operationellt, det leder till att tillgångar samt skulder ökar vid finansiell leasing.  
Eftersom de finansiella rapporterna skiljer sig beroende på klassificering av leasingavtalet påverkas 

även företagets nyckeltal. Druvefors AB visar i sin redovisning av ett operationellt leasingavtal en bild 

av att de har lägre tillgångar och skulder än vad man i själva verket kan påstå att de har, vilket är en 

anledning till att utnyttja operationell leasing för manipulering av siffror. Merparten av leasingavtal 

har även av denna anledning klassificerats som operationell leasing. 
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IAS 17 har kritiserats i fackpress i många år. Många av de expertuttalanden som studerats har varit 

negativt formulerade när de tar upp IAS 17. Lagstiftarens intention med lagstiftningen har varit att 

bidra till mer kvalitativ redovisningen men i praktiken har det funnits många fallgropar. Finansiell 

leasing har redovisats på det sätt som alla leasingavtal ska redovisas i den nya standarden, lagstiftaren 

har alltså redan formulerat en lag som har ett redovisningssystem för leasingavtal som bidrar till en 

kvalitativ redovisning. Problemet har snarare varit elasticiteten i beskrivningen av leasingavtalen 

vilken bidragit till att företag fått för stort tolkningsutrymme och därmed har kunnat manipulera sin 

redovisning inom lagen.    

4.1.4 Redovisning av leasingavtal som belastar balansräkning enligt IFRS 16   

 
Lagstiftaren strävar efter att göra redovisningen mer tillförlitlig genom att redovisningen ska ske enligt 

IASB (2001, p. 35) vilken säger att ett avtal ska redovisas på ett sådant sätt att det snarare speglar dess 

ekonomiska innebörd än dess juridiska form. Detta blir ett dilemma i och med införandet av IFRS 16 

då leasingavtalen inte alltid kommer att redovisas enligt innebörd före form.  
 

IFRS 16, p. 22 Vid inledningsdatumet ska en leasetagare redovisa en nyttjanderätt och en 

leasingskuld. 
 
IFRS 16 löser problematiken med IAS 17 där merparten av leasingavtal genom klassificering av 

operationella avtal hamnar utanför balansräkningen och kan ge en missvisande bild. Den nya 

standarden lyckas även på ett bra sätt att lösa den problematik som uppstår i och med att 

leasingavtalen inte alltid kommer att redovisas enligt deras ekonomiska form. I IFRS 16 ska en 

tillgång redovisas där tillgången är rätten att nyttja maskinen under en begränsad tidsperiod. Man delar 

alltså in tillgångar i ett slags ”tidsmässiga komponenter” där varje sådan utgör en separat nyttjanderätt. 

Syftet med komponenter av tillgångar och skulder överensstämmer principiellt med utgångspunkten i 

IFRS 15 om intäkter.  
 
Lagstiftaren syftar till att göra redovisningen jämförbar enligt IASB (2001, p. 39) genom att tydligt 

beskriva vilken värderingsprincip som ska användas för leasingavtal och därmed försäkra sig om att 

liknande händelser redovisas på samma sätt både mellan företag och över tid.  
 

IFRS 16, p. 24 Kostnaden för nyttjanderätten ska omfatta följande: 
a) den summan leasingskulden ursprungligen värderats till, enligt beskrivning i IFRS 16, p. 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.  
 
Möjligheten att anpassa redovisningen utefter hur leasingavtalet ser ut minskar i och med den nya 

standarden. Lagstiftaren har gjort en avvägning mellan vikten att följa innebörd före form och att ge 

företag möjlighet att manipulera redovisningen.  
 
I tidningen Balans (2016) kommenteras denna avvägning och Docent Marton fastställer att “IFRS 16 

är en standard där IASB på ett elegant sätt lyckats hantera ett antal motstridiga krav”(B4).  
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Tabell 4.1.5. Nuvärdesberäkning för leasingskuld enligt IFRS 16, 

 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Totalt 

Ränta 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4%  

Nuvärdesfaktor 0,9346 0,8734 0,8163 0,7629 0,7129  

Leasingavgift 1200 1200 1200 1200 1200   6000 

Nuvärde 1128 1068 996 936 872 5000 
 
Druvefors AB redovisar här leasingavtal ett enligt IFRS 16. Företaget ska enligt IFRS 16, p. 22 ta upp 

leasingavtalet som en nyttjanderätt och en leasingskuld i balansräkningen. Enligt IFRS 16, p. 26 skall 

värdering av leasingskulden ske till nuvärdet av framtida leasingavgifter. Diskontering sker med 

avtalets implicita ränta som angetts ovan. Nyttjanderätten blir enligt IFRS 16, p. 24 a) motsvarande 

summa som leasingskulden värderats till. Leasingavgiften samt nuvärdet i tabellen ovan anges i tkr.  
 
Lagstiftaren vill uppnå relevans enligt IASB (2001, p. 30) genom att väsentlig information angående 

leasingavtalets karaktär påverkar redovisningen och i sin tur relevansen för användarna då de kan 

bidra till deras beslut. Även relevans enligt IASB (2001, p. 26) där denna typ av information 

underlättar användarens beslut genom att informera angående framtida händelser. 
 

IFRS 16, p. 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 

nyttjandeperiod. I annat fall ska leasetagaren skriva av nyttjanderätten från inledningsdatumet, 

till den tidpunkt som inträffar tidigast av nyttjandeperiodens utgång och leasingperiodens 

utgång.  
 
Den nya redovisningsstandarden har kommenterats i tidningen Balans (2016). Claes Janzon 

redovisningsspecialist på PWC, påstår att den nya informationen IFRS 16 leder till kommer att vara 

mer transparent vad gäller företagens leasingåtaganden då dessa visas i balansräkningen. Nu slipper 

intressenter gå igenom noter och själva göra beräkningen på riskexponering (B5). I tidningen Balans 

(2016) förutspår Janzon, redovisningsspecialist på PWC att implementering av den nya 

redovisningsstandarden IFRS 16 kommer att försämra företagens nyckeltal och det kan leda till sämre 

lånevillkor samt bonussystem (B6). 
 
Skiftet från IAS 17 till IFRS 16 kan innebära betydande konsekvenser för företag, framför allt företag 

med många och dyra leasingavtal. Det är inte alltid att intressenter tar hänsyn till noter om operationell 

leasing för att göra en bedömning av ett företag, utan intressenter använder ofta endast de finansiella 

rapporterna samt nyckeltal som beslut underlag. När då nyttjanderätt och leasingskuld belastar 

balansräkning kan företaget uppfattas som mindre attraktivt.  
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Tabell 4.1.6. Avskrivningsberäkning för leasingavtal ett enligt IFRS 16 

   

 
   År1   År2                  År3                      År4 År5 

Ingående 
värde 0             4000                 3000                 2000                 1000 

Anskaffning 
5000 0 0 0 0 

Avskrivning 
-1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

Utgående 
värde 

4000 3000 2000 1000 0 

  
Druvefors AB måste nu skriva av sin nyttjanderätt linjärt enligt IFRS 16, pp. 29-33. Då nyttjanderätten 

och leasingskulden tagits upp i balansräkningen görs avskrivningen på leasingavtalet. Då äganderätten 

för den underliggande tillgången i detta fall ej antas övergå till Druvefors AB vid nyttjandeperiodens 

slut ska vi enligt IFRS 16, p.32 inte göra någon avskrivning för hela den ekonomiska livslängden på 

den underliggande tillgången utan endast för nyttjandeperioden. I Druvefors fall är den ekonomiska 

livslängden samma som nyttjandeperioden. Avskrivningen per år blir 1000 tkr och vid 

nyttjandeperiodens slut är värdet 0.  
 

Lagstiftaren syftar i IFRS 16, p.36 till att göra redovisningen relevant enligt IASB (2001, p. 26) då 

utelämnande av dessa uppgifter skulle påverka användarnas beslut. Även tillförlitlighet uppnås genom 

att företaget ska redovisa en korrekt bild enligt IASB (2001, p. 33) då balansräkningen på ett korrekt 

sätt ska återge transaktioner.  
 

IFRS 16, p.36 Efter inledningsdatumet ska leasetagaren värdera leasingskulden genom att: 
 a) öka det redovisade värdet för att återspegla räntan för 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.  
 

Tabell 4.1.7. Ränte- och amorteringsberäkning leasingavtal ett enligt IFRS 16 

   

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Ingående värde 0 4120 3184 2187 1127 

Anskaffning 5000 0 0 0 0 

Amortering 880 936 996 1060 1128 

Utgående värde 4120 3184 2188 1128 0 

Ränta 320 264 204 140 72 
 
Genom att Druvefors skriver ner leasingavtalet minskar värdet på nyttjanderätten på tillgångssidan i 

balansräkningen. Motsvarande påverkan på skuldsidan återfinns i ränte- och amorteringsbetalningar 

enligt tabellen ovan. Avbetalningarna består av amortering och räntekostnader på 

leasingskulden.  Ränteberäkningen sker enligt IFRS 16, pp. 36-37 genom att ta den implicita räntan 

som i detta fall är 6,4 % och beräkna räntesatsen på den återstående leasingskulden för varje period. 
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4.1.5 Finansiella rapporter enligt IFRS 16  

  
Tabell 4.1.8. Resultaträkning enligt IFRS 16 

 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

Intäkter 10000 10000 10000 10000 10000 

Rörelsekostnader −8000 −8000 −8000 −8000 −8000 

Avskrivningar −1000 −1000 −1000 −1000 −1000 

Räntekostnader −320 −264 −204 −140 −72 

Årets resultat 680 736 796 860 928 
 

 
Ovan framgår den påverkan som leasingavtalet har på resultaträkningen för Druvefors AB (intäkter 

och rörelsekostnader påverkas inte). De linjära avskrivningarna har en systematisk påverkan på 

resultatet över nyttjandeperioden medan räntan blir mindre allt eftersom värdet på leasingskulden 

minskar i balansräkningen. Vi kan här se att resultaträkningen för ett leasingavtal som redovisats enligt 

IFRS 16 ser likadant ut som för ett finansiellt leasingavtal enligt IAS 17.  
 

Tabell 4.1.9. Balansräkning enligt IFRS 16 

Tillgångar     Eget kapital & Skulder  

Kundfordringar 1500    Eget kapital (2000-120)=1880 

Byggnader 1000    Leverantörsskulder 500 

Inventarier 3000    Leasingskuld 4120 

Nyttjanderätt av maskin 4000    Långfristiga lån 4000 

Kassa & Bank 1000   

Balansomslutning 10500  10500 
 

Ovan presenteras Druvefors AB:s balansräkning och hur redovisning av ett leasingavtal enligt IFRS 16 

leder till att både tillgångar och skulder ökar i jämförelse redovisning enligt IAS 17. 
 
I tidningen Balans (2016) kommenteras förarbetet inför IFRS 16. Janzon, redovisningsexperten på 

PWC påstår att inför införandet av IFRS 16 har förslagen angående den nya lagen till en början ansetts 

vara för komplexa och svåra att tillämpa. Ett exempel på detta är avgränsningen mellan vad som utgör 

ett leasingavtal och vad som kan klassificeras som andra tjänster. Vidare skriver Janzon att IASB tagit 

hänsyn till denna kritik och det slutliga resultatet av den nya standarden har blivit betydligt bättre än 

de första förslagen (B7). 
 

En annan skribent i tidningen Balans (2016) docent Marton lyfter en problematik om neutralitet och 

därmed tillförlitlighet med IFRS 16, det finns en risk att företag väljer att skriva många korta 

leasingavtal (under 12 månader) för att undvika belastning på balansräkning (B8). 
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Janzon och Martons kommentarer tyder på att elasticiteten i beskrivningen av leasingavtal i lagen är så 

pass stor att företag fortfarande har utrymme att till viss del manipulera sin redovisning på ett sådant 

sätt att kvaliteten på de finansiella rapporterna påverkas. Denna risk är dock mindre än vad den varit 

under IAS 17 och relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet bedöms vara högre under IFRS 16 trots att 

företag fortfarande har ett litet tolkningsutrymme på vissa punkter. Den moraliska faktorn påverkar 

även IFRS 16. 

4.2 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  

 
Lagstiftaren vill vid C5 uppnå jämförbarhet enligt IASB (2001, p. 39) då standardbytet innebär 

förändringar i redovisningen ska företag anpassa redovisningen retroaktivt för att jämförelser mellan 

perioder ska kunna göras. Det blir stora förändringar i de finansiella rapporterna vid implementering 

av IFRS 16 och därför är det viktigt att se över vilken metod som bäst passar verksamheten. C5 anger 

2 alternativ där a) innebär full retroaktiv form och b) partiell retroaktiv form.  
 

C5 En leasetagare ska tillämpa denna standard på sina leasingavtal antingen: 
a) retroaktivt före varje redovisad rapporteringsperiod genom tillämpning av IAS 8 

redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, eller 
b) retroaktivt med den ackumulerade effekten av en initial tillämpning av standarden på den 

första tillämpningsdagen i enlighet med punkterna C7-C13.  
 
I CFO World (2017)  diskuteras övergångsmetod vid standardskiftet. KPMG som är en av de stora 

revisionsbyråerna påpekar vikten av att välja rätt metod i god tid och se över vilken övergångsmetod 

som passar verksamheten bäst.  Eftersom val av metod ger effekter på nyckeltal som kan vara viktiga 

för företagets intressenter. (C1) 
 

I tidningen Balans (2018) kommenteras standardskiftet, Carl Grefberg som är partner på MLT 

Corporate Finance påpekar att övergången från IAS 17 till IFRS 16 kan leda till att många felaktiga 

slutsatser dras på grund av bristfällig analysering av informationen. En djupare undersökning krävs för 

att förstå om nyckeltalen utgår från siffror under IAS 17 eller under IFRS 16. För att kunna göra en 

rättvis jämförelse är det även viktigt att beakta och förstå hur företaget bedömt hyresbelopp och 

hyresperiod vid tillämpning av IFRS 16 (B9). 
 
Beroende på vilka överensstämmelser som gäller för ett leasingavtal och vilken ränta avtalet ska 

beräknas ifrån påverkar val av metod de finansiella rapporterna. Tanken med att välja metod är att det 

ska finnas utrymme för företag att anpassa redovisningen till sin verksamhet så bra som möjligt, 

däremot skapas det en möjlighet att för företag att manipulera redovisningen då de olika metoderna 

kan ge olika utfall.  
 

Tabell 4.2.1. Värdering av leasingavtal två enligt C5(a) 
   

 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Totalt 

Ränta 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16  

Nuvärdesfaktor 0,86207 0,74316 0,64066 0,55229 0,47611  

Leasingavgift 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

Nuvärde 1293 1115 961 828 714 4911 

   
Ovan illustreras beräkning vid övergången från IAS 17 till IFRS 16 för Druvefors AB:s befintliga 

leasingavtal. Druvefors AB redovisar i detta fall enligt full retroaktiv form för deras befintliga 

leasingavtal avtal 2 enligt IFRS 16, C5(a) och därmed tillämpa IAS 8, p.22. Druvefors AB ska 
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redovisa leasingavtalet som om IFRS 16 hade tillämpats vid avtalets början, det innebär att företaget 

behöver gå tillbaka till leasingavtalets början och samla all nödvändig information för att sedan 

presentera redovisning av varje tidigare period som leasingavtalet har funnits. Diskontering sker med 

avtalets implicita ränta. Leasingskulden värderas då till summan av de tre återstående 

leasingavgifterna beräknat till nuvärde, vilket är 2503 tkr år två.  
 

Tabell 4.2.2. Värdering av nyttjanderätt enligt C5(a) 

  

 År 1 År2 År3 År4 År5 

Ingående värde 0 3929 2947 1965 983 

Anskaffning 4911 0 0 0 0 

Avskrivning 982 982 982 982 982 

Utgående värde 3929 2947 1965 983 0 

 
Nyttjanderätten för tryckmaskinen ska tas upp till ett värde på 4911 tkr år ett och där avskrivning sker 

med 982 tkr per år, vilket innebär att år två är nyttjanderätten 2947 tkr år två enligt ovan. 

   

Tabell 4.2.3. Balansräkning vid redovisningen enligt C5(a) 

 
Tillgångar  Eget kapital & Skulder 

Kundfordringar 
1500 Eget kapital 2444 

Byggnader 
1000 leverantörsskulder   500 

Inventarier 
3000 Leasingskuld 2503 

Nyttjanderätt av maskin 
2947 Långfristiga lån 4000 

Kassa & Bank 
1000   

Balansomslutning 9447  9447 
 
Ovan illustreras Druvefors AB:s balansräkning i det fall då företaget omstrukturerar avtal 2 enligt full 

retroaktiv form. Nyttjanderätten redovisas till 2947 tkr och leasingskulden till 2503 tkr.  
 

Lagstiftaren strävar efter att redovisningen ska vara tillförlitlig genom att enligt IASB (2001, p. 33) 

uppvisa en korrekt bild. Företagen ska genom detta på ett korrekt sätt redovisa för de affärshändelser 

som givit upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som ska med i balansräkningen.  
 

C8 Om en leasetagare väljer att tillämpa denna standard enligt punkt C5 b) ska leasetagaren: 
a) redovisa en leasingskuld på den först tillämpningsdagen av leasingavtal som tidigare 

klassificerats som operationella leasingavtal med tillämpning av IAS 17. Leasetagaren ska 

värdera leasingskulden till nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, diskonterade med 

leasetagarens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen. 
b) redovisa en nyttjanderätt på den första tillämpningsdagen av leasingavtal som tidigare 

klassificerats som operationella leasingavtal med tillämpning av IAS 17. Leasetagaren ska 

välja, för varje enskilt avtal, att värdera nyttjanderätten till antingen: 
 i) dess redovisade belopp som om standarden hade tillämpats sedan inledningsdatumet, men 

diskonterat med leasetagarens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen, 

eller 
ii) till ett belopp som motsvarar leasingskulden, justerat för eventuella förutbetalda eller 

upplupna leasingavgifter relaterade till leasingavtalet i fråga, redovisade i rapporten över 

finansiell ställning omedelbart före den första tillämpningsdagen.  
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Tabell 4.2.4.  Nuvärdesberäkning leasingskuld enligt C5(b) 

 

 År 3 År 4 År 5 Totalt 

Ränta 1,03 1,03 1,03  

Nuvärdesfaktor 0,97087 0,94260 0,91514  

Leasingavgift 1500 1500 1500 4500 

Nuvärde 1456 1414 1373 4243 
 

   
I tabellen ovan presenteras nuvärdesberäkning vid Druvefors AB:s leasingskuld enligt IFRS 16 C5. 

Väljer Druvefors AB att istället tillämpa IFRS 16, C5 (b) som innebär partiell retroaktiv form vid 

omstrukturering, ska företaget ta upp leasingavtalet som en skuld som motsvarar nuvärdet av de 

återstående leasingbetalningarna för leasingavtalet. Nuvärdet beräknas genom att diskontera mot 

Druvefors AB:s marginella låneränta som gäller den dag då tillämpning av IFRS 16 sker, till skillnad 

från vid full retroaktiv form där avtalets implicita ränta ska användas. I detta fall är den marginella 

låneräntan räntan på 3 %.  
 

Tabell 4.2.5. Balansräkning vid redovisning enligt C5(b) 

 
Tillgångar  Eget kapital & Skulder 

Kundfordringar 1500 Eget kapital 2444 

Byggnader 1000 leverantörsskulder   500 

Inventarier 3000 Leasingskuld 4243 

Nyttjanderätt av maskin 4243 Långfristiga lån 4000 

Kassa & Bank 1000   

Balansomslutning 10473  10473 
 
I tabellen ovan redovisas Druvefors AB:s balansräkning då företaget använder partiell retroaktiv form 

för att omstrukturera deras befintliga leasingavtal två. Enligt IFRS 16, C5 (b) finns det två alternativ 

vid värdering av leasingavtalets nyttjanderätt som beräknas enligt IFRS 16, C8.  

Alternativ ett innebär att nyttjanderätten ska värderas till samma värde som om standarden hade 

tillämpats vid leasingavtalets början men med diskontering av leasetagarens låneränta. Alternativ två 

innebär istället att företaget ska värdera leasingavtalets nyttjanderätt till ett värde som motsvarar 

leasingskulder. Druvefors AB väljer i detta fall alternativ två och nyttjanderätten värderat till 4243 tkr. 

Värdet på nyttjanderätten och leasingskulden enligt partiell retroaktiv form för omstrukturering av 

avtal två skiljer sig avsevärt gentemot full retroaktiv form, då nyttjanderätten och leasingskulden 

istället värderas till 4243 tkr respektive 2503 tkr.  Eftersom det är så stora skillnader i den marginella 

låneräntan och leasingavtalets implicita ränta påverkas värderingen av avtalet beroende på vilken 

omstruktureringsmetod som används.  
 
I Affärsvärlden kommenteras implementeringen av IFRS 16. Johan Eklund som är börsreporter på 

Affärsvärlden påpekar att överraskningen som implementering av IFRS 16 innebär kommer 

framförallt blir störst det första kvartalet, men användarna bör vara vaksamma hela året (A1).  
 



 

 - 28 - 

Den problematik som övergångsbestämmelserna för med sig har störst påverkan det första året men 

därefter har det inte lika stor betydelse utan jämnar ut sig, därmed behöver inte val av metod ha sådan 

stor betydelse utan förändringen som IFRS 16 för med sig kommer leda till det bättre i det stora hela. 

4.3 Jämförelse nyckeltal  

 
Tabell 4.3.1. Jämförelse soliditet över tid 

Soliditet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 16 17,91% 19,12% 21,33% 24,97% 30,70% 

IAS 17 30,80% 30,80% 30,80% 30,80% 30,80% 
  
I tabellen ovan blir det tydligt att soliditeten för samma företag som använder de två olika 

redovisningsstandarderna för leasing skiljer sig betydligt. Under redovisning enligt IAS 17 ser vi en 

stabil soliditet på 30,80 % över åren medan vi under redovisning enligt IFRS 16 ser en soliditet som 

skiljer sig över åren och till en början ligger betydligt lägre. Soliditeten för ett företag beräknas utifrån 

poster i balansräkningen och därför kommer inte ett leasingavtal redovisat som operationellt enligt 

IAS 17 ha någon direkt påverkan på detta nyckeltal. Ett leasingavtal redovisat enligt IFRS 16 kommer 

däremot att speglas i soliditeten då detta tas upp i balansräkningen som en nyttjanderätt på 

tillgångssidan och en leasingskuld på skuldsidan (Nilsson & Olve 2013). 
 

Tabell 4.3.2. jämförelse skuldsättningsgrad över tid 

 

Skuldsättningsgrad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 16 4,59 4,23 3,69 3,00 2,25 

IAS 17 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
  

   
I tabellen ovan framgår det att beroende på vilken redovisningsstandard som Druvefors AB tillämpar 

påverkas skuldsättningsgraden. Druvefors AB:s leasingavtal klassificeras som operationellt enligt IAS 

17 och belastar därför inte balansräkningen. Skuldsättningsgraden beräknas utifrån värden i 

balansräkningen, vilket innebär att skuldsättningsgraden är stabil vid redovisning enligt IAS 17 

(Nilsson & Olve 2013). Detta skiljer sig mot redovisning enligt IFRS 16 då leasingavtalet belastar 

balansräkningen. Skuldsättningsgraden enligt IFRS 16 hade istället varit mer än dubbelt så hög år ett 

och i takt med att företaget skriver ner nyttjanderätten minskar både tillgångar och skulder och då även 

skuldsättningsgraden. Ett leasingavtal som redovisas enligt IFRS 16 speglas därför i företagets 

skuldsättningsgrad. 
 

Tabell 4.3.3. Jämförelse räntabilitet på totalt kapital över tid 

 

Räntabilitet på totalt kapital År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

IFRS 16 6,48% 7,75% 9,36% 11,47% 14,28% 

IAS 17 12,31% 12,31% 12,31% 12,31% 12,31% 
  
Räntabilitet på totalt kapital påverkas mycket beroende på vilken redovisningsstandard företaget 

tillämpar. Eftersom Druvefors AB:s leasingavtal klassificeras som operationellt leasingavtal enligt IAS 

17 påverkas inte balansräkningen. Detta bidrar i sin tur till att nyckeltalet är relativt stabilt på 12,31% 

över de fem åren. Det enda som påverkar nyckeltalet är förändringar i resultatet och i vårt 
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redovisningsfall är resultatet detsamma över alla fem år och därför sker ingen påverkan alls enligt IAS 

17. Enligt IFRS 16 påverkas måttet då leasingavtalet belastar balansräkningen och i takt med 

avskrivningen av nyttjanderätten minskar både tillgångar och skulder och år fem av leasingavtalets 

nyttjandeperiod visar företagets ett mått på 14,28  

4.4 Påverkan på användarna 

 
Utgångspunkten i detta avsnitt är det analysverktyg som tagits fram i kapitel 2. Tre intressentgrupper 

används och utgångspunkten är hur deras användning av finansiella rapporter påverkas av skiftet av 

redovisningsstandard. Utgångspunkten för analysen är relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet och vi 

analyserar hur väl den redovisning som illustrerats uppfyller dessa krav ur intressenternas synvinkel. 

Det som genom analysverktyget kommer att analyseras är tre essentiella nyckeltal som visar på de 

huvudsakliga skillnaderna som kommer att påverka intressenterna i skiftet av redovisningsstandard. 

Varje intressent paras ihop med det nyckeltal som ingår i det huvudsakliga beslutsunderlaget för just 

denna intressent. Genom vår analys undersöks om det syfte lagstiftare haft med lagen speglas i utfallet 

för användarna av de finansiella rapporterna. I bedömning av elasticitet är utgångspunkten hur mycket 

redovisning av samma situation kan skilja sig inom ramen av vad lagen säger.  

4.4.1  Nyckeltal - hur påverkas användarna? 

 
Soliditeten som nyckeltal används huvudsakligen som beslutsunderlag för långivare då dessa är 

intresserade av företagets långsiktiga finansieringsförmåga. Långivare ser på företagets soliditet för att 

få en indikation om hur stabilt företaget är finansiellt och därmed hur motståndskraftigt företaget är 

mot eventuella motgångar vilket tillsammans ger en indikation på den risk långivaren behöver räkna 

med då de lånar ut kapital till företaget.  Vid redovisning enligt IAS 17 visar företag inte upp sina 

leasingavtal i balansräkningen vilket resulterar i att soliditeten speglar en felaktig bild av företagets 

finansieringsförmåga på lång sikt. Detta i sin tur resulterar i att långivare får en felaktig bild av 

företaget som beslutsunderlag, precis som Claes Janzon påstår i tidningen Balans (2016) att 

nyckeltalen vid IAS 17 kan leda till bättre lånevillkor eftersom en bättre bild av företaget visas upp 

(B10). 
 
Redovisningens relevans kan anses vara lägre under IAS 17, då information som kan ha en påverkan 

på beslutsfattandet för intressenter utelämnas. Även tillförlitligheten är lägre i jämförelse med 

redovisning under IFRS 16. Redovisning enligt IAS 17 ger inte intressenten den fullständiga bild av 

företaget som behövs för att på bästa sätt kunna fatta beslut angående finansiering. Genom att inte 

redovisa leasingavtalet i balansräkningen kan företaget visa upp en bild för långivaren av att företaget 

till en större del är finansierade av eget kapital än vad som egentligen är fallet. Möjligheten att 

klassificera leasingavtal på två olika sätt under IAS 17 gav större utrymme åt företag att vinkla sina 

finansiella rapporter i den riktning som var mest förmånligt för företaget vilket i sin tur minskar 

jämförbarheten för intressenter. Då företag av olika storlek och i olika branscher har skilda 

förutsättningar för vilken nivå på soliditet som är rimlig är det viktigt för långivare att kunna göra en 

jämförelse mellan företag. 
  
Skuldsättningsgraden är ett nyckeltal som är viktigt för leverantörer. Det är av intresse även för 

leverantörer att bilda sig en uppfattning om deras kunders finansieringsförmåga. För att göra en 

bedömning om vilken risk leverantören tar då de levererar varor till företaget kan de använda sig av 

företagets skuldsättningsgrad som beslutsunderlag. Om företaget har en hög skuldsättning ökar risken 

att leverantören inte kommer att få sina kundfordringar betalda om företaget hamnar i ekonomisk kris 

då det kan finnas många mer betydelsefulla borgenärer som kommer att få betalt i första hand. 
  
Under redovisning av operationella leasingavtal enligt IAS 17 kommer inte avtalet att synas i 

balansräkningen vilken skuldsättningsgraden beräknas utifrån. Detta betyder att skuldsättningsgraden 

kommer bli låg och stabil i jämförelse med det fall då företaget redovisar sina leasingavtal enligt IFRS 

16. Skuldsättningsgraden enligt IFRS 16 blir, som vi ser i tabell 4.3.2. dubbelt så hög år ett och i takt 
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med att företaget skriver ner nyttjanderätten minskar både tillgångar och skulder och då även 

skuldsättningsgraden. Vid redovisning av leasingavtalet enligt IAS 17 uppnår man varken relevans, 

tillförlitlighet eller jämförbarhet gentemot leverantören. Tillförlitligheten brister då man i princip inte 

utför redovisningen i enlighet med någon av de indikatorer som begreppet innehåller. Bland annat blir 

neutraliteten bristfällig då standarden tillåter en viss vinkling av den ekonomiska situationen och man 

kan i det här fallet visa upp en bild av företaget som speglar ett företag som är mindre skuldsatt än vad 

som faktiskt är fallet. Relevansen brister då viktig information angående leasingavtalet utelämnas. 
  
Räntabilitet på totalt kapital är ett viktigt nyckeltal som ingår i beslutsunderlaget för investerare. 

Nyckeltalet ger en indikation på företagets effektivitet och hur väl de använder sina tillgångar för att 

generera vinst. För investerare är det positivt med hög räntabilitet på totalt kapital för det indikerar på 

att företaget är lönsamt vilket kommer gynna aktieägare. Under IAS 17  är räntabiliteten på det totala 

kapitalet, liksom de andra nyckeltalen, mycket stabilt. Vid redovisning enligt IFRS 16 får vi ett 

betydligt lägre värde på nyckeltalet de första åren, däremot blir värdet högre det sista året eftersom 

resultatet blir högre. Då företag uppvisar en bild av att de utnyttjar sitt kapital på ett mer effektivt sätt 

än vad de faktiskt gör hindrar detta investerare att fatta informerade beslut angående investering i 

företaget. I själva verket kan en investering vara kopplad till en betydligt större risk än vad företaget 

uppvisar genom de nyckeltal som går att beräkna fram med de finansiella rapporter som framställts 

enligt IAS 17. 
  
Redovisning enligt IFRS 16 speglar på ett bättre sätt den verkliga bilden av företagets användning av 

sina tillgångar. När man beräknar räntabilitet på totalt kapital använder man företagets totala tillgångar 

i beräkningen. Ett operationellt leasingavtal enligt IAS 17 kommer därför inte att speglas i detta 

nyckeltal. Detta påverkar redovisningens tillförlitlighet då redovisningen inte uppvisar en korrekt bild. 

Relevant information utelämnas i och med att leasingavtalet inte tas upp i balansräkningen vilket i sin 

tur påverkar investerarnas beslutsfattande. Precis som Janzon skriver i tidningen Balans (2016), 

transparensen och därmed tillförlitligheten ökas vid redovisning enligt IFRS 16 då leasingavtalet 

istället synliggörs i balansräkningen och det blir enkelt för investerare att göra en rättvis bedömning 

(B11). Jämförbarheten är en högst relevant kvalitativ egenskap för investerare då det är mycket viktigt 

att denne kan göra jämförelser mellan olika företag som utgör potentiella objekt för investering. Det är 

viktigt för investerare att kunna göra jämförelser både över tid i samma företag för att kunna se hur de 

arbetat historiskt sett och mellan olika företag för att kunna göra en bedömning om vilken investering 

som kommer att vara mest lönsam. 

4.4.2 Övergångsbestämmelser - avvägning mellan jämförbarhet och 
tillförlitlighet 

 

Att redovisa enligt full retroaktiv modell kan för vissa företag innebära större kostnader och vara mer 

omständigt i förhållande till den nytta det gör för intressenter.  KPMG skriver i CFO World (2017) 

tiden som krävs för implementering av IFRS 16 inte ska underskattas, att gå igenom varje leasingavtal 

och sammanställa den informationen kan vara tidskrävande (C1).  För att lösa problemet och förenkla 

det för företagen ger redovisningsstandarder ytterligare ett alternativ för hur företag ska hantera 

redovisningen i övergångsperioden. Ett företag kan istället välja att redovisa enligt partiell retroaktiv 

modell, som även kallas den förenklade metoden. Den förenklade metoden innebär flera praktiska 

bekvämligheter då den inte kräver samma uppgifter från leasingavtalets början men medför samtidigt 

flera nackdelar ur ett redovisningsperspektiv. 
  
Vilken redovisningsmetod företaget väljer vid övergångsperioden kan påverka ett företags finansiella 

rapporter avsevärt. I vårt redovisningsfall redovisar ett extremfall där den implicita räntan som 

används vid full retroaktiv modell och företagets marginella låneränta som används vid partiell 

retroaktiv modell skiljer sig avsevärt, hela 13 procentenheter. Den marginella låneräntan är generellt 

sett lägre än den implicita räntan, även om det inte alltid behöver vara en sådan markant 

skillnad.  Eftersom värdering av nyttjanderätt och leasingskuld påverkas av räntan ser vi att det skiljer 

över 1 miljon kronor av värdet på tillgången/skulden mellan de två olika metoderna. Detta påverkar i 
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sin tur balansomslutningen och vilket även bidrar till en påverkan på nyckeltal som baseras på 

balansräkning, så som de nyckeltal vårt analysverktyg utgår ifrån vilket är soliditet, räntabilitet på 

totalt kapital samt skuldsättningsgrad. 
  
Eftersom totala tillgångar och skulder ökar vid alternativ två leder det till att soliditeten blir lägre, 

detsamma gäller för räntabilitet på totalt kapital. Skuldsättningsgraden ökar eftersom skulderna ökar 

och eftersom dessa nyckeltal påverkas negativt kan intressenters uppfattning påverkas negativt. 

Partiell retroaktiv metod kräver inte samma resurser och kostnader, som å andra sidan är positivt för 

företagets resultat. Full retroaktiv metod innebär fördelar för redovisningen, framför allt innebär 

metoden mer jämförbarhet i redovisningen. Eftersom leasingavtalet har av en hög implicit ränta vid 

leasingavtalets ingång blir företagets nyttjanderätt samt leasingskuld lägre än vid partiell redovisning. 

Detta innebär således positiv påverkan på soliditet, räntabilitet på totalt kapital samt 

skuldsättningsgrad som kan vara intressant för intressenterna. Däremot påverkas företagets kostnader 

och resultat negativt då full retroaktiv metod är tidskrävande och kostsamt. Lagstiftaren ger 

möjligheten att anpassa omstruktureringsmetod till företagets redovisning, för att skapa rättvisa 

gentemot intressenterna. 

4.4.3 Relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet  

 
Lagstiftares bakomliggande motiv med standardskiftet är uppenbarligen att göra lagen, och därmed 

redovisningen, bättre. Detta görs genom att utforma lagen på ett sådant sätt att företagens redovisning 

görs enligt de kvalitativa egenskaperna som återfinns i IASBs föreställningsram. Vi har tolkat lagen 

och lagstiftarens både explicita och implicita beskrivningar av de tre kvalitativa egenskaperna 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Resultatet visar oss att företag i IAS 17 har haft ett för stort 

utrymme att vinkla sin redovisning. Grundtanken från lagstiftarens sida när man i lagen ger utrymme 

för variationer i redovisningen är att göra redovisningen mer tillförlitlig genom att företag ska redovisa 

på ett sätt som bäst speglar just deras verksamhet. Vi ser genom våra illustrationer att det kan få 

motsatt effekt. Istället för att bli mer tillförlitlig blir redovisningen ofta vinklad till fördel för företaget 

och de som blir lidande blir intressenterna. Syftet med redovisningen enligt IASB (2001) är att den ska 

vara användbar som beslutsunderlag för intressenterna, men om företag får välja kommer de flesta att 

agera utifrån egennytta och visa upp en bild som kanske ser bättre ut än vad den i verkligheten faktiskt 

är. 
 
Som vi i kodningen har tolkat som syfte med IFRS 16, C5 så vill lagstiftaren uppnå en högre 

tillförlitlighet genom att företaget ska kunna anpassa redovisningen så att den bättre passar den 

situation som företaget befinner sig i. Varje leasingavtal bedöms för sig och man kan därför använda 

olika övergångsmetoder på olika leasingavtal i samma företag. Tanken är alltså att valmöjligheten för 

företaget ska bidra till en mer tillförlitlig redovisning för intressenter. Vi ser i illustrationen av 

övergångsbestämmelserna att redovisningen kan bli missvisande för intressenter och alltså mindre 

tillförlitlig om man väljer fel övergångsmetod. Partiell retroaktiv modell är mindre kostsamt och 

mindre tidskrävande för företaget vilket kan vara bakgrund till varför de flesta bolag valt att använda 

denna metod. För företag som har leasingavtal där räntan skiljer sig avsevärt vid ingången av 

leasingavtalet och den marginella låneräntan vid skiftet av redovisningsstandard kommer den 

förenklade metoden ge stora skillnader i siffror. Resultatet har blivit, istället för vad lagstiftaren 

ursprungligen tänkt, en redovisning som först och främst är mindre jämförbar men även mindre 

tillförlitlig då företag har valt redovisningsmetod utifrån vad som gynnar dem istället för vad som blir 

bäst beslutsunderlag för intressenter. 
  
Full retroaktiv metod ger den mest rättvisande bilden av företagets redovisning bakåt i tiden. Många 

förhållanden påverkar till vilken grad full retroaktiv metod kommer att spegla företagets redovisning 

på ett bättre sätt. Dessa faktorer kan vara historiska räntesatser, värde på den underliggande tillgången, 

leasingavtalets löptid och så vidare. I vissa fall kan det vara en obetydlig skillnad för användbarheten 

för intressenterna i val av övergångsmetod. Skulle företaget då behöva redovisa enligt full retroaktiv 

metod skulle detta påverka relevansen av redovisningen i och med att väsentligheten sjunker. IASB 
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(2001, p. 30) beskriver väsentlig information som en tröskelnivå som företaget behöver ta hänsyn till 

vid redovisning, i detta fall skulle kostnaden för att ta fram de uppgifter som behövs för full retroaktiv 

metod vara större än nyttan för intressenter. Därför skulle redovisningen förlora i relevans. För 

intressenterna kommer det alltid ur granskningssyfte att vara mer fördelaktigt att göra full retroaktiv 

men om det kostar för mycket kommer det påverka intressenterna också på en indirekt nivå. Lägger 

företaget onödiga resurser på att utföra en full retroaktiv metod kommer detta att påverka företagets 

ekonomi negativt vilket i sin tur är negativt för alla de intressentgrupper vi valt. Det vi tar upp vid 

övergångsmetod kan upplevas vara negativt med den nya redovisningsstandarden IFRS 16. Vi 

kommer dock fram till att redovisningen tillslut kommer att vara bättre än vid IAS 17. Reglerna i 

övergångsperioden påverkar redovisningen en kort period, om några år kommer den redovisning man 

genomfört i övergångsperioden inte spela någon roll. De eventuella brister som finns i 

övergångsbestämmelserna har inte så stor påverkan utan lagstiftaren styr ändå redovisningen till att 

blir mer kvalitativ i intressenternas synvinkel. 
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5 Diskussion 
 
Syftet med studien är att fastställa elasticiteten i beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet i lagtext samt beskriva tolkningsutrymmet i redovisningen och dess påverkan på 

användarna av de finansiella rapporterna. Målet är att klargöra vilket utrymme lagstiftare ger företag 

att agera omoraliskt inom ramen av vad som är lagligt. Inledningsvis i detta kapitel diskuteras 

resultatet i relation till den tidigare forskning och teori som presenterats i kapitel två samt i relation till 

studiens forskningsfrågor. Betydelsen av våra resultat i deras forskningsmässiga sammanhang 

förklaras, senare i detta kapitel färs även en diskussion kring de begränsningar som är kopplade till 

studie. Slutligen presenteras studiens slutsatser samt förslag till fortsatt forskning inom området.  

5.1 Diskussion: relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet för 
intressenter 

 
Den elasticitet som finns i beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i 

redovisningsstandard bidrar till att tolkningsutrymmet företag får vid utformning av finansiella 

rapporter ökar vilket i sin tur skapar möjlighet för företag att manipulera redovisningen. Det breda 

tolkningsutrymmet påverkar redovisningens relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet ur användarnas 

synvinkel.  
 
Många tidigare forskare inom området påstår att alla nya redovisningsstandarder som ersätter redan 

befintliga syftar till att höja kvaliteten på redovisningen och korrigera bland annat olika kryphål som 

företag kunnat utnyttja i tidigare standarder (Cornaggia, Franzen & Simin 2013; Scordis 2011; 

Marculescu & Dondera 2013). Trots att lagstiftare använder IASB:s föreställningsram och utformar 

lagen utefter relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet visar våra resultat att det fortfarande finns 

inslag av tolkning då de implicita beskrivningarna av begreppen i lagtext är elastiska. Detta bidrar till 

att på det sätt de finansiella rapporterna presenteras för användarna inte alltid stämmer överens med 

hur lagstiftare ursprungligen föreställt sig. Våra resultat visar på att en bidragande faktor till detta är 

just elasticiteten i beskrivningen av kvalitativa begrepp vid utformning av redovisningsstandarder. 

Elasticiteten bidrar till att företagen får tolkningsutrymme och därmed kan forma redovisningen att bli 

mer gynnsam för dem vilket minskar relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet för användarna.  
 
Företagets redovisning och finansiella rapporter hjälper intressenter att fatta beslut, det är därför 

viktigt att redovisningsstandarder bidrar till att redovisningen speglar företagets korrekta bild för att 

intressenter på bästa sätt ska kunna göra en rättvis bedömning (Artsberg 2005; Yurisandi & Puspitasari 

2015). Våra resultat visar på att de intressenter som föreställningsramen tar särskild hänsyn till är 

främst långivare och investerare. I största delen av den tidigare forskning vi studerat är det dessa 

intressentgrupper som får störst fokus. Det är därmed dessa som är i fokus vid lagstiftares utformning 

av ny redovisningsstandard eftersom det är dessa som är de främsta användarna av de finansiella 

rapporterna. För att lagen ska fylla sitt syfte ska den vara användbar som beslutsunderlag för 

användarna och enligt våra resultat är användarna huvudsakligen långivare och investerare. Vi har 

delat upp långivare i långsiktiga långivare och leverantörer vilka är kortsiktiga långivare. Våra resultat 

och mätningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet utgår därför från just dessa intressenters 

perspektiv. Långivare använder de finansiella rapporterna då de ska fatta beslut angående finansiering 

av ett företag. Det är viktigt att långivare får relevant information då de tar en risk vid finansiering. Ett 

företag med god finansiell förmåga och god prognos för framtida överlevnad på marknaden kan 

förhandla till sig bättre lånevillkor. Det är därför viktigt att långivaren kan förlita sig på att 

informationen i de finansiella rapporterna uppfyller relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Samma 

förutsättningar gäller för leverantörer då även dessa finansierar företagen på kort sikt. Beroende på hur 

ett företag är finansierat är antingen långivare eller investerare den viktigaste intressentgruppen. 

Investerare använder de finansiella rapporterna för att fatta beslut om investering i företaget. Även för 
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investerare är detta kopplat till en stor finansiell risk och för att kunna minska denna risk är det viktigt 

att de finansiella rapporterna är relevanta, tillförlitliga och jämförbara.  
 
Företagsledare strävar efter att rapportera finansiella rapporter med positiva utfall och det är därför 

vanligt att redovisning som påverkar företagets ekonomiska situation positivt utnyttjas (Imhoff & Lipe 

1991; Nuryani, Heng & Juliesta 2015; Spencer & Webb 2015).  Den elasticitet som våra resultat visar 

på i beskrivningen av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet bidrar till att företagen och 

företagsledares moral blir en viktig del i sammanhanget. Elasticiteten våra resultat visar på bedöms 

som det utrymme som finns att redovisa på olika sätt men fortfarande hålla sig inom ramen av vad 

som är lagligt. Det tolkningsutrymme företagen blir erbjudna i lagen är ur lagstiftarens synvinkel till 

för att göra redovisningen så relevant, tillförlitlig och jämförbar som möjligt då redovisningen ser 

olika ut i alla företag. Detta gör att ett tolkningsutrymme är nödvändigt för att redovisningen ska 

kunna anpassas till varje företag för att kunna ge en korrekt bild till användarna. Detta ställer krav på 

företagen att agera moraliskt för att systemet ska fungera och därmed för att redovisningen ska fylla 

sitt syfte att på bästa sätt bidra med användbar information till användarna. Många företag väljer att 

agera utifrån egenintresse och frångår den moraliska vägen vilket gör situationen problematisk för 

lagstiftare. Företagen kan utnyttja utrymmet att på ett juridiskt korrekt sätt tolka lagen till sin fördel 

men redovisningen påverkas negativt ur användarnas synvinkel då handlandet inte är moraliskt 

korrekt. Detta resulterar i att redovisningen inte utförs på det sätt som lagstiftare haft i tanke då de 

utformade redovisningsstandarden och därmed fyller inte redovisningen sitt syfte.  
 
Företags incitament till operationell leasing har varit att påverka intressenternas bild av företaget, 

företagsledare strävar efter att dölja företagets skuld (Imhoff & Lipe 1991;Nuryani, Heng & Juliesta 

2015; Spencer & Webb 2015). Våra resultat bekräftar tidigare studier som påstår att företag historiskt 

sett klassificerat sina leasingavtal utifrån egenintresse och inte för att visa upp en så korrekt bild som 

möjligt för användarna. Då operationell leasing påverkar balansräkning och nyckeltal positivt kan de 

innebära bättre avtal med leverantörer, kunder och kreditgivare (Spencer & Webb 2015). IFRS 16 har 

utformats för att bidra med en lösning på många av de problem som uppstått under IAS 17, den nya 

redovisningsstandarden förväntas öka transparensen och jämförbarheten i redovisningen genom att 

alla leasingavtal ska behandlas på liknande sätt (Spencer & Webb 2015). Våra resultat visar på att 

mycket av den moraliska problematik som varit kopplad till IAS 17 i allmänhet och klassificering av 

leasingavtal i synnerhet undviks i och med ikraftträdandet av IFRS 16.  
 
Många beslut måste fattas i samband med implementering av IFRS 16 såsom val av 

omstruktureringsmetod för befintliga leasingavtal. Beroende på vilka val man gör kommer följderna 

att se olika ut utifrån de kvalitativa egenskaperna som IASB presenterar men även i företagets 

finansiella rapporter påverkas (Morales-Diaz & Zamora-Ramirez 2018). Våra resultat konstaterar 

många lösningar på problem i IFRS 16 men vi belyser även ny problematik som uppstått i den nya 

lagen som inte funnits tidigare. Övergångsperioden till den nya redovisningsstandarden innebär ännu 

ett tolkningsutrymme där företag får möjlighet att agera på ett moraliskt icke korrekt sätt inom ramen 

för vad som är juridiskt korrekt. Resultaten av vår studie visar på att problematiken i 

övergångsperioden är en så liten del av den nya redovisningsstandarden att resterande förbättringar 

som är gjorda bidrar till att resultatet av standardskiftet blir en redovisning som är mer relevant, 

tillförlitlig och jämförbar.  

5.2 Slutsats 

 
Resultatet av studien visar på att effekten av den nya redovisningsstandarden för leasing ökar 

kvaliteten på redovisningen för användarna av de finansiella rapporterna. Utrymmet för företag att 

agera omoraliskt och manipulera redovisningen har minskat medan lagstiftaren lyckats behålla en viss 

grad av tolkningsutrymme för att redovisningen ska kunna anpassas för att bli relevant, tillförlitlig och 

jämförbar. Vår studie bidrar med ökad konceptuell förståelse för begreppet kvalitet i 

redovisningslagstiftning. Våra resultat bidrar med underlag till diskussionen angående utformning av 
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redovisningslag och strävan efter en ökad kvalitet på företags finansiella rapporter gentemot 

användarna. Resultaten blir även basis för diskussionen om moral inom redovisning. 
 
Utifrån resultatet kan man dra en slutsats angående lagstiftares beskrivning av relevans, tillförlitlighet 

och jämförbarhet i lagtext. Förekomsten av begreppen är till övervägande del implicita vilket i sig 

självt betyder att beskrivningarna blir mer elastiska. Lagstiftare lämnar på många platser i standarden 

utrymme för företag att tolka innehållet och anpassa redovisningen till att passa just deras 

situation.  Resultatet visar på att lagstiftare gör detta med avsikt för att höja kvaliteten på 

redovisningen. Resultatet visar också att den tanke lagstiftaren haft om hur redovisningen ska se ut då 

lagen utformas, inte alltid stämmer överens med hur utfallet faktiskt blir.  
 
En annan slutats man kan dra utifrån denna studie är att företagsledarens moral är en viktig komponent 

för att redovisningen ska hålla god kvalitet. Lagstiftare kan inte utforma lagen på ett sådant sätt att det 

är omöjligt att lägga in ett visst element av tolkning i redovisningen. Därför kommer det alltid att 

finnas utrymme för företag att agera omoraliskt men samtidigt hålla sig inom ramen för vad som är 

lagligt. Mellan den äldre leasingstandarden, IAS 17, och den nya, IFRS 16, har en stor förbättring skett 

och lagstiftaren har lyckats minska utrymmet för företag att agera omoraliskt men samtidigt behålla 

utrymmet för att anpassa redovisningen till att bli mer relevant, tillförlitlig och jämförbar.  
 
Avslutningsvis drar vi slutsatsen utifrån vår studie att ett visst mått av elasticitet är nödvändigt för att 

redovisningen inte ska bli missvisande. Samtidigt ger för stor elasticitet företag utrymme att agera 

omoraliskt manipulera redovisningen. Beroende på företagsledningens moraliska ståndpunkt så 

kommer de att agera olika och finns det utrymme för manipulation inom ramen för vad som är lagligt 

kommer vissa företag att utnyttja detta. Mer ansvar läggs därför hos användarna av de finansiella 

rapporterna, användarna behöver därför vara mer informerade då de granskar ett företags finansiella 

rapporter för att kunna avgöra vilken information som är relevant, tillförlitlig och jämförbar.  

5.3 Förslag till vidare forskning och filosofisk reflektion 

 
Denna studie undersöker endast ett standardskifte och en form av redovisningslagstiftning, för att 

utöka användbarheten av våra resultat skulle samma typ av studie behöva göras på fler liknande 

situationer. Lagstiftares tanke är sannolikt liknande vid utformning av andra redovisningslagar men för 

att kunna bekräfta detta behövs en utökad studie göras som bygger på ett större datamaterial. En studie 

på fler standardskiften och redovisningslagar skulle därför vara värdefullt.  

 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur tolkningsutrymmet i lagtexten tar 

uttryck i praktiken. Eftersom IFRS 16 trädde i kraft 1 januari i år var det svårt att genomföra en sådan 

studie, när redovisningsstandarden har varit aktiv mer än ett år skulle det vara intressant att studera 

standarden med hjälp av verkliga redovisningsfall hos företag. IFRS 16 skapades för att eliminera de 

kryphål som IAS 17 innebar, framför allt möjligheten till att undvika belastning av balansräkning 

genom att klassificera leasingavtal som operationella. Enligt IFRS 16 ska leasingavtal belasta 

balansräkning då värdet på leasingavtalet överstiger en viss summa, samt är längre än 12 månader. Det 

finns en risk att företagsledare kommer att välja att skriva många korta leasingavtal istället för ett 

längre, för att undvika belastning av balansräkning. Att undersöka hur elasticiteten i lagen ser ut i 

praktiken med redovisning under ett eller fler år som underlag skulle vara värdefull framtida 

forskning. Det är svårt att beräkna i förväg vilka medel företag kommer att använda för att manipulera 

redovisningen. Som ett komplement till detta föreslår vi att framtida forskning går djupare in på moral 

och vilken betydelse det har på redovisningen samt vilka faktorer som påverkar hur företag och 

företagsledare handlar ur ett moraliskt perspektiv.  
 
Den lagstiftning vi undersökt har nyligen trätt i kraft och endast funnits under en begränsad tid. Detta 

utgör en begränsning med vår studie då det inte finns så mycket datamaterial att hämta från företags 

faktiska redovisning enligt standarden vi undersöker. Vi utformar våra illustrationer efter lagtexten 
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men får inte med den moraliska dimensionen hos företagsledare eller andra parametrar som kan 

påverka hur ett företag väljer att redovisa inom ramen för lagstiftningen.  
 
Resultaten kan beskrivas utifrån ett filosofiskt perspektiv och vi utgår här från Rorty (1997) och hans 

sätt att beskriva den mänskliga sanningen. Då människors vokabulär skiljer sig från varandra kan vår 

tolkning av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet skilja sig från det sätt på vilket någon annan 

tolkat dessa begrepp. Denna problematik går inte att på något enkelt sätt komma ifrån, vi har 

genomgående genom vår studie varit tydliga med hur vi tolkat dessa begrepp och vilka indikatorer vi 

använt oss av. Studien begränsas av läsarens vokabulär och sanning då den inte helt och hållet kommer 

att stämma överens med vår egen. Då sanning är något kontingent, alltså beroende av tid och rum 

påverkas även vår studie av detta.  
 
Resultaten visar på att det inte finns någon enkel lösning på den problematik vi tar upp. Lagstiftare 

måste beskriva relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet med viss elasticitet i lagstiftningen då varje 

redovisningssituation ser olika ut. För att redovisningen ska bli relevant måste den till viss del kunna 

anpassas efter den situation som uppstått. Företagsledares moral blir därför en viktig faktor. Även 

moral är något kontingent (Rorty 1997), vilket bidrar till att det är svårt för lagstiftare att vid 

utformning av nya redovisningsstandarder veta hur företag kommer att handla i en given situation då 

deras moral är beroende av tid och rum. En företagsledare kan anse att de handlar moraliskt om de 

befinner sig inom ramen för vad som är lagligt medan en annan anser att det finns ytterligare 

parametrar som bestämmer vad som är moraliskt rätt. Våra resultat visar på att företagsledare snarare 

bedömer värde efter yttre mål och produktivitet, de agerar alltså utifrån vad Rorty (1997) beskriver 

som Techne. Denna uppfattning styrks genom att snarare företag utför redovisning endast efter regler 

än tar in ytterligare ett etiskt perspektiv då de utformar sina finansiella rapporter. Våra resultat styrker 

tolkningen om att människans vokabulär utgör en avgörande faktor för vilket sätt man ser världen på 

och vad som utgör den egna sanningen. 
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7 Bilaga A – inhämtat empiriskt datamaterial 
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