
 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Institutionen för ekonomi och IT 

Avdelningen för företagsekonomi 

 

 
 

 

 

 

Leasingstandarden IAS 17s nya förslag 

- Hur förslaget påverkar leasing och leasingtagaren 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp 

Vårterminen 2013 

 

Författare:  Nenos Stifanos           

     Sandra Edqvist 

Handledare:  Ann-Christine Mjölnevik 

Examinator:  Eva Johansson 

 

  



 

 

 

Förord 

Vi har nu under en period på tio veckor ägnat oss att skriva en kandidat uppsats om 

Leasing och den nya standarden inom leasing. Vi vill passa på och tacka vår handledare 

Ann-Christine Mjölnevik för hennes engagemang och goda råd under arbetets gång.    

Samtidigt vill vi tacka vår examinator Eva Johansson samt våra intervjupersoner för den 

tiden de lagt ner för att besvara våra frågor för att göra forskningen möjlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenos Stifanos    Sandra Edqvist 

 

 

Trollhättan, 26 maj 2013



 

 

 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Institutionen för ekonomi och IT, Högskolan 

Väst, Externredovisning, Vårterminen 2013 

Titel: Leasingstandardens nya förslag - Hur det nya förslaget påverkar både leasing och 

leasingtagaren 

Författare: Nenos Stifanos och Sandra Edqvist 

Forskning kring tillväxten av leasing har idag resulterat i att leasing omfattas av en 

femtedel av den totala externa finansieringen företag väljer att anskaffa tillgångar på. Ett 

företags finansieringsmöjligheter sätter prägel på huruvida företag överlever på 

marknaden idag. Då leasing är ett av de mest attraktiva finansieringsalternativen var det 

högaktuellt att undersöka vad leasing var samt hur redovisningen skiljer sig åt av leasing 

mellan företag och länder. Den stora frågan som företag måste ta hänsyn till är om de ska 

lånefinansiera eller leasa sina tillgångar. Rent teoretiskt är dessa förfaringssätt likartade 

vad gäller kostnader och betalningsansvar. I praktiken återfinns dock vissa skillnader, 

vilka användare av redovisningen påverkas av. Skillnaderna består i att 

redovisningskraven ser annorlunda ut när det handlar om leasing. I IAS 17 baseras 

främsta kritiken på att leasing kan hanteras och avtalas genom två olika former, som 

operationella- och finansiella. Eftersom operationella inte tas upp i balansräkningen till 

skillnad från de finansiella avtalen, valde vi att forska vidare kring vilka effekter detta 

medför samtidigt hur ett nytt förslag till ny leasingstandard kommer att påverka leasingen 

redovisningsmässigt. 

Syftet med uppsatsen var att försöka få oss en djupare förståelse kring hur redovisningen 

av leasing går till i praktiken samtidigt se vilka konsekvenser det nya förslaget får på 

redovisningen. Kommer problematiken med sättet att redovisa leasing på att lösas eller 

kommer det uppstå nya problem? För att inte få en alltför generell bild på vad leasing är 

valde vi att undersöka problemet utifrån ett redovisningsmässigt perspektiv. 

Tillvägagångssättet i arbetet har varit en kvalitativ forskningsansats där intervjuer 

genomfördes med revisorer och redovisningsspecialister samtidigt som elektroniska 

artiklar användes för att skapa den teoretiska referensramen för att sedan använda 

tidskrifter, intervjuer och elektroniska dokument för den empiriska delen av studien. 

Ändringarna i IAS 17s regelverk kommer att kommer att leda till att komplexiteten inom 

redovisningen ökar. Samtidigt kommer efterlevnadskostnaderna att nå nya höjder då en 

ny standard innebär ny kunskap därmed enbart insatta personer kommer att ha den 

kunskapen till en början. Allteftersom kommer nya rutiner att uppstå och därmed en 

anpassning till en ny standard. 

Resultatet som erhölls i detta arbete är av värde för externa intressenter då de får ett mer 

begripligt material som underlättar beslutsfattande med hjälp av finansiella rapporter. Det 

har framgått att en ny standard kommer att öka komplexiteten inom redovisning av 

leasing men samtidigt som missbruket av leasingavtalen kommer till en viss del att 

upphöras. Dock är det viktigt att ha i åtanke att en ny standard inte enbart innebär positiva 

effekter utan även negativa effekter och dessa i form av att nya problem kommer att 

uppstå. 



 

 

 

Abstract 

Bachelor Thesis in Business Administration, Department of Finance and IT, 

Högskolan Väst, Financial Accounting, Spring 2013 

Title: Leasing standard’s new proposal – how the new proposal affects both the lease and 

the lessee 

Authors: Nenos Stifanos och Sandra Edqvist 

Research on the growth of leasing has today resulted in the fact that the lease defines 

approximately a fifth of the total external financing companies choose to acquire assets 

in. A company’s financing options determines whether the company will survive in the 

market today or not. Due to leasing being one of the most attractive financing options, it 

was convenient for us to examine what lease is and how the accounting of lease differs 

between companies and countries. The big question that companies have to take into 

consideration is whether to loan finance or lease their assets. Theoretically, the processes 

are similar in term of costs and liabilities. However, in practice, a huge difference is 

noticed. These differences tend to affect the users of the financial statements. The 

differences are that the accounting requirements look different when it comes to lease. In 

IAS 17 the main criticism is based on how the different types of lease contracts are dealt 

with. Lease contracts are divided into two categories, financial and operational lease. Due 

to the operational lease not being shown in the withholder’s balance sheet, unlike the 

financial one, we, in the group, chose to examine the impact the proposal to a new leasing-

standard may have on accounting. 

The aim of this essay was to give us a deep insight around how leasing accounting works 

and how it’s implied in practice at the same time see what impact a new proposal would 

have on the existent problems. Will a new standard/proposal eliminate these, or would 

new problems arise? In order not to get a too general picture of what leasing is we chose 

to examine the problem from an accounting perspective. 

The essays approach has been a qualitative research approach where interviews were 

conducted with accountants and accounting-specialists and electronic articles were used 

in order to create the theoretical framework in order to later on use journals, interviews 

and electronic documents for the empirical part of the study. 

The amendments in regulations will lead to an increased complexity in accounting while 

the cost of compliance will reach new heights. When a new standard that means obtaining 

new knowledge is necessary, only certain individuals will be informed at first and will 

have the knowledge required to start with. As time goes by new routines will occur and 

thus adapt to a new standard. 

The results obtained in this essay are by value for external stakeholders because they get 

a more comprehensible material that facilitates decision-making by using financial 

reports. It has emerged that a new standard will increase the complexity in accounting for 

leasing but while the abuse of the leases will to some extent be ceased. It is important to 

keep in mind that a new standard not only means positive effects but also negative effects, 

and these will be formed by new problems that will arise. 

 



 

 

 

Förkortningar och definitioner 

ASC 840: Accounting Standards Codification 840 

BREC: Bo Nordlund Real Estate Consulting AB 

ED/2010/9: Exposure Draft År 2010 

FASB: Financial Accounting Standards Board 

Finansiell leasing: Ett leasingavtal klassificeras som finansiellt då det överför de risker 

och förmåner med ägande av tillgången till leasetagaren. Redovisning sker så som om det 

vore ett köp, leasetagaren redovisar därmed tillgången i sin balansräkning (Marton, 2013). 

IAS 17: International Accounting Standards 17 

IASB: International Accounting Standards Board 

IASC: International Accounting Standards Committee 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

KPMG: Rådgivning och revisionsbyrå, uppkom efter att fyra partners slagit ihop sin 

verksamhet och bildat en ny (Klynveld, Peat, Marwick och Geordeler) 

Operationell leasing: Ett leasingavtal klassificeras som operationellt då det överför de 

risker och förmåner med ägande av tillgången till leasegivaren. Redovisning sker som om 

det vore ett hyresavtal, leasetagaren redovisar därmed inte tillgången i sin balansräkning. 

Leasegivare som hyr ut redovisar tillgången i sin balansräkning (Marton, 2013). 

US GAAP: United States General Accepted Accounting Principles 
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1. Problematisering 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till uppsatsens forskningsområde. Formulering av vår 

forskningsfråga har sin grund i problemdiskussionen där frågeställningar kring det givna ämnet 

uppstått. Kapitlet fyller sin funktion att ge läsaren förståelse och kunskapsbidrag för vad 

uppsatsen behandlar, samt vad som är syftet med den och hur vi avgränsat oss för att kunna 

besvara framställd forskningsfråga,  

1.1. Bakgrund 
Forskning kring tillväxten av leasing har visat att leasing omfattas av en femtedel av den 

totala externa finansieringen av tillgångar inom företag idag. Ett företags 

finansieringsmöjligheter sätter prägel på huruvida företag överlever på marknaden idag. 

Dagens samhälle är fyllt med företag, stora som små, där behovet av fullständig 

information utgör grunden till den kunskap och medvetenhet som behövs för att se över 

företags möjligheter och begränsningar. Då leasing är ett av de mest attraktiva 

finansieringsalternativen i dagsläget är det högaktuellt att undersöka vad leasing är samt 

hur redovisningen av leasing går till. 

Leasing är en form av hyra av tillgångar i motsats till att finansiera tillgångar genom lån 

eller avbetalningsköp. Varför leasing blivit så populärt grundas utifrån den möjlighet att 

kunna utnyttja de förmåner som leasing innebär för företag då det ur 

kapitalrationaliseringssynpunkt är ett lättillgängligt val av finansiering (Ong, 2011). I takt 

med en ökad globalisering har behov av harmonisering, det vill säga ett närmande av 

regelverk, mellan företag och olika länder växt fram vilket är en förutsättning för att 

kunna skapa en välmående och stabil marknad. Stora skillnader inom redovisning mellan 

företag och länder har anmärkts motarbeta målet mot en idealt globaliserad ekonomi. 

Dagens kapitalmarknad har bidragit med den ekonomiska tillväxten som skapat större 

möjligheter för företag att uppnå ökad tillväxt och lönsamhet. Då globalisering bidragit 

till ett större ekonomiskt utbyte på företagsmarknaden har behovet för utveckling av 

gemensamma riktlinjer för företag utvidgats. 

Detta har resulterat i det konvergensprojekt som normgivarna International Accounting 

Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) ingått där 

målet är att skapa gemensamma redovisningsstandarder och riktlinjer som leder till en 

ökad jämförbarhet och transparens på marknaden. Med det grundläggande syftet att förse 

externa intressenter med användbar information som ska ligga till grund för finansiella 

beslut. Leasingstandarden IAS 17, utgiven av IASB, har länge kritiserats på den grund att 

standarden inte anses uppfylla de behov som användarna har på den finansiella 

informationen (FASB, 2013). Nuvarande redovisningsmodellen för leasing har upplevts 

vara dysfunktionell och inte utger korrekt bild av leasingverksamheter (Biondi m.fl. 

2011). 

Den stora frågan som företag måste ta hänsyn till är om de ska lånefinansiera eller leasa 

sina tillgångar. Rent teoretiskt är dessa förfaringssätt likartade vad gäller kostnad och 

betalningsansvar. I praktiken återfinns dock vissa skillnader, vilka användare av 

redovisningen påverkas av. Skillnaderna består i att redovisningskraven ser annorlunda 

ut när det handlar om leasing. I IAS 17 baseras främsta kritiken på att leasing kan hanteras 

och avtalas genom två olika former, som operationella och finansiella leasingavtal 

(Marton, 2013). Idag domineras leasingmarknaden främst av operationella avtal då 

reglerna anger att tillgångar inte behövs redovisas i balansräkningen, vilket skapar bättre 

nyckeltal i redovisningen. Det finansiella avtalet å andra sidan går ut på att visa en skuld 
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samt en tillgång i balansräkningen hos leasetagaren. Jämförbarheten mellan företag beror 

på de olika former av leasing vilket presenterar missvisande bild kring företagens 

leasingverksamhet. Vilket har resulterat i att IASB tagit fram ett nytt förslag till en ny 

standard. Med denna menar IASB att eliminera skillnaderna mellan det operationella- 

samt det finansiella avtalet och upprätta samtliga avtal på ett konsekvent sätt (Marton, 

2013, s. 251).  

Diskussioner kring hur leasings funktion på marknaden ska stärkas genom att 

implementera nya redovisningsregler av leasing resulterade i det föreslagna utkastet som 

publicerades av IASB, den 17 augusti år 2010 (IFRS, 2010).  Nuvarande 

leasingstandarden omarbetas under arbetets gång för att eliminera leasingavtalens olika 

utfall i redovisningar. Att hantering och redovisning av leasing är under förändring gör 

det ovisst för leasingmarknaden att se effekterna av kommande resultat i framtiden. 

Uppsatsen kommer därför att analysera kring hur situationen kommer att ändras i 

leasingmarknaden av en ny kommande redovisningsstandard (Grefberg & Thunander, 

2010). 

 

1.2. Problemdiskussion 
Leasing är ett attraktivt alternativ för företag, inte minst på grund av hur lätt det är i 

dagsläget att leasa tillgångar. Problem som uppstår inom leasing är sådana att ifall det 

operationella avtalet väljs, då visas ingenting i leasetagarens balansräkning, vilket medför 

att det redovisas bättre nyckeltal. Hur kan det uppstå problem trots att företaget visar 

bättre nyckeltal? Inom företag sker det kontinuerliga processer som mäter av hur företags 

ekonomiska situationer ser ut, i och med detta kommer företagets balans- och 

resultaträkning att ge en missvisande bild om hur ekonomin i företaget egentligen är då 

det inte behövts tagit hänsyn till leasing. Vilket förklarar varför majoriteten av ingående 

avtalen är operationella leasingavtal.  

Problematiken inom den nuvarande leasingstandarden är bakgrunden till förslaget om 

nytt utkast om Leasingredovisning som i skrivande stund är under omarbetning för 

implementering av ny redovisningsstandard. Problematiken med leasing sägs vara dess 

fördelaktiga effekter som redovisas annorlunda och att företag inte känner skyldighet att 

redovisa tillgången i dess balansräkning. Då normgivarna ständigt reviderar utkastet och 

granskar det för att enligt planerna publicera ett nytt utkast under q2, andra kvartalet under 

år 2013. Det har längde varit oklart och detta utkast har uteslutits från arbetet tills dess att 

det faktiskt publicerades 16 maj 2013, där vi endast jämför det med våra egna slutsatser i 

arbetet (IFRS, 2010).  

 

Förslaget till en ny redovisningsstandard som i framtiden kommer att implementeras 

innebär ett frångående av IAS 17, där ett ägandeperspektiv blivit ersatt med en ”rätt att 

använda” (right of use) förhållningssätt till leasing. Centralt i den nya föreslagna 

standarden är erkännande av tillgångar och skulder i balansräkningen för att se effekter 

av upptagande av leasing i företag till verkliga värden. Tillämpningen av IASB och 

FASBs nya förslag ger både leasetagare och leasegivare skyldigheter att kontinuerligt 

redovisa leasingen i dess redovisning. Utveckling av föreställningsramarna skapar större 

jämförbarhet mellan företagen, vilket får konsekvenser som underlättar redovisningen 

(Biondi m.fl. 2011).  
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Då nuvarande leasingstandarden IAS 17 stött på så stor kritik främst gällande hantering 

av de olika leasingavtalen i redovisningssynpunkt, är utvecklingen till en ny standard stor 

efterfrågan på. Problem som uppstår vid ändring av regler och riktlinjer av IASB och 

FASB är att de är av omfattande omfång och påverkar många användare. Diskussion 

kring huruvida ändringarna kommer tas emot när de väl implementeras är central aspekt 

i revideringen av det nya förslaget.   

 

1.3. Forskningsfråga 
Då normgivarna beslutat att omarbeta nuvarande leasingstandard IAS 17 i syfte att 

eliminera de brister och den komplexitet som idag existerar, har undersöka kring 

problematiken i standarden. Ifall förekomsten av problem eventuellt kommer minskas 

eller om nya svårigheter och problem inom redovisning för leasing kommer uppstå. För 

att undersöka huruvida skillnader mellan nuvarande och kommande redovisnings-

standard för leasing kommer att påverka leasetagaren i praktiken har formulering av 

forskningsfråga resulterat i: 

Vilka problem upplevs vid redovisningen av leasing och kommer en ny standard att 

lösa de eventuellt iakttagna problemen? 

 

1.4. Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att få kunskaper om hur leasing fungerar i praktiken, 

samt se vilka konsekvenser det nya förslaget får, då det sker en eliminering av gränserna 

mellan de olika leasingavtalen. Ändamålet med att undersöka i effekter av en ny 

kommande standard är baserat utifrån att se huruvida problematiken kommer bli 

behandlad och om den kan tänkas reduceras genom ny standard för redovisning.  

 

1.5. Avgränsningar 
Inom det givna forskningsområdet har avgränsning valts att enbart behandla noterade K3 

företag som följer IASBs standarder kring redovisningen. Intresset har legat i att forska 

kring effekter och förändringar inom redovisningen vid ny leasingstandard, vilket medför 

ett bortval av information gällande leasing inom specifika branscher, länder och ur olika 

sammanhang. Då studien utgår från IASBs leasingstandard IAS 17 har amerikanska 

FASBs standard valts att inte närmare behandlas i studien. Vidare har forskningsområdet 

valt att studera problematiken inom leasingstandarden och påverkan den har på berörda 

parter. Vi kommer därmed inte studera samtliga komponenter i standarden utan se över 

de upplevda bristerna med den och det fakta vi anser är relevant för studien.  

För att få kvalitet i undersökningen har artiklar från insatta personer använts medan andra 

artiklar som varit till synes intressanta har valts bort då författarna till dessa inte upplevts 

tillräckligt bevandrade inom det aktuella ämnet. Valda intervjurespondenter avgränsades 

till kunniga specialister verksamma inom ämnesområdet redovisning. Då fenomenet 

leasing är under pågående omarbetning i IAS 17, har datainsamling fokuserats på källor 

med hög aktualitet och uteslutit irrelevant material. Med undantag för enstaka 

vetenskaplig artikel skriven sedan många år har fått tagit del av studien. Detta motiveras 

genom att materialet stämmer överens med tidigare insamlat material och kan därför med 
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tillförlitlighet och relevans tas med. Artiklar har valts bort med innehåll som handlat om 

leasing ur andra sammanhang än enbart redovisning.  

 

1.6. Disposition 
 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden till uppsatsens 

forskningsområde. Formulering av vår forskningsfråga har sin 

grund i problemdiskussionen där frågeställningar kring det givna 

ämnet uppstått.  

I detta kapitel kommer vi redogöra för vilket vetenskapligt synsätt 

studien utgår från och valda undersökningsansatsen som använts 

samt vilket tillvägagångssätt som behövdes för att samla den 

nödvändiga information som behövdes för undersökningen.  

I den teoretiska referensramen redogörs tidigare studier och 

teorier som finns och belyser den problematik som finns idag i. 

Läsaren ska härmed ge en övergripande förståelse i leasing som 

finansieringsform och det problemområdet dessa teorier 

innehåller.  

I detta kapitel redovisas all insamlad data för att besvara 

forskningsfrågan därmed även uppfylla syftet med arbetet. 

Insamlade informationen utgör grunden för analysen och 

slutsatserna inom kommande kapitel. 

 

I detta kapitel inleder vi med en liten bakgrund kring det nya 

förslaget samt kopplas teori och empiri samman, detta för att 

försöka hitta samband, identifierbara mönster, jämföra olika 

tolkningar och alternativ samt föra en diskussion kring 

problemområdet  

 

I detta kapitel visas hur författarna kommit fram till svaret på 

forskningsfrågan och hur syftet med arbetet uppfylls. Samtidigt 

kan förslag på fortsätta studier att presenteras här, men 

huvudsakliga poängen med detta kapitel är att ge en snabb 

överblick över uppsatsens innehåll och dess huvudsakliga 

budskap 

 

 

 

 

Inledning

Metod

Teoretisk 
referensram

Empiri

Analys

Slutsats
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vilket vetenskapligt synsätt studien utgår från och valda 

undersökningsansatsen som använts samt vilket tillvägagångssätt som behövdes för att samla den 

nödvändiga information som behövdes för undersökningen. Utöver detta visas här vilka källor 

som använts och även källkritik där tillförlitligheten diskuteras. 

Leasing är ett begrepp som på senare år fått en ökad betydelse och ett större användande 

inom företag. Varför intresse riktas mot begreppet leasing är på grund av det fördelaktiga 

alternativ leasing innebär för företag på marknaden att finansiera tillgångar på. 

Användningsområdet för leasing som finansieringsalternativ och leasingmarknaden har 

fått ett stort genomslag på marknaden (Taylor, 1982). Att få en djupare förståelse för 

begreppet samt redogöra för hur leasing ser ut i dagsläget blir därför en intressant 

utgångspunkt för detta arbete. Uppdraget i det här fallet blir att undersöka hur 

redovisningen av leasing kommer att påverkas i och med att en ny standard håller på att 

tas fram. Samtidigt ska det undersökas om det kommer att vara lättare i praktiken att 

hantera leasing med den nya standarden eller om det kommer att bli svårare. 

 

2.1. Vetenskapligt synsätt 
Det vetenskapliga synsättet förklarar, som namnet indikerar, ur vilket sätt en studie kan 

väljas utföras på. Hermeneutik och positivism är indelningar som kan sammankopplas 

med det vetenskapliga synsättet. Enligt Bryman och Bell (2005, s.442) är hermeneutik ett 

synsätt som ursprungligen utformades för att kunna förstå och tolka texter, främst 

teologiska sådana. Positivismen, å andra sidan, beskriver mer en filosofisk ståndpunkt 

som forskaren kan finna i forskningen som görs (Bryman & Bell, 2005, s.27). 

Hermeneutiken har sin utgångspunkt i kvalitativa metoder, positivism däremot har sin 

utgångspunkt i kvantitativa metoder.  

Det hermeneutiska synsättet handlar om att tolka och förstå. Kunskap insamlas genom att 

tolka olika texter, intervjuer och annat material som möjliggör en utformning av 

förståelse. Positivism handlar om att vetenskapen ska vara värderingsfri, alltså att allting 

tolkas ur ett objektivt synsätt. Syftet blir därmed att utifrån teorin, observera och utforma 

resultat. (Bryman & Bell, 2005, s. 25) 

Eftersom positivismen handlar om att avbilda verkligheten ur empiriska bevis (säker 

fakta), passar inte det synsättet arbetet, utan utgångspunkten i denna studie är att skapa 

förståelse för hur den nya standarden kommer att påverka redovisningen. Därför blir det 

hermeneutiska synsättet och den kvalitativa ansatsen mer aktuella för denna studie, då 

utgångspunkten är intervjuer och insamlat material, vilket ska skapa en förståelse för hur 

individer uppfattar den nya standardens och dess påverkan på redovisningen. Förståelsen 

kommer ligga till grund för arbetets analys och slutsats där tolkning genom egna 

uppfattningar kommer leda fram till ett resultat av den framställda forskningsfrågan. 

 

2.2. Undersökningsansats 
Den kvalitativa ansatsen syftar på att samla in och analysera data i form av ord och inte 

siffror. Kvalitativa forskningsstrategier är av induktiv form (Bryman & Bell, 2005, s.297), 

vilket innebär att teorin är resultatet av en forskningsansats. Teorin utformas utifrån det 
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insamlade materialet samt ur observationer som forskaren har gjort. Med detta menas, att 

det dras generaliserbara slutsatser som har sin grund i observationer som forskaren gjort 

(Bryman & Bell, 2005, s.25). 

Den kvantitativa ansatsen syftar på att samla in och analysera data i form av siffror och 

inte ord. Den huvudsakliga inriktningen när det gäller teorins roll är deduktiv, vilket 

innebär att en prövning av olika teorier görs för att nå ett resultat. Skillnaden här, att 

istället för de generaliserbara slutsatserna som dras utifrån det insamlade materialet, har 

forskaren en aning om hur och vad resultatet kommer att se ut eller bli (Bryman & Bell, 

2005, s.40). 

Då vi vill få en djupare förståelse kring hur den nya standarden kommer att påverka 

redovisningen och vad effekterna i redovisningen blir, har valet fallit på den kvalitativa 

forskningsstrategin. Teorin kring hur den nya standarden kommer att påverka 

redovisningen grundas därmed på intervjuerna som utförts, med målet att besvara den 

uppställda frågeställningen. Vi kommer därmed inte presentera siffror och dylikt med 

analys av kvantitativa resultat då vi vill lägga fokus på redovisningsproblematiken i 

innehållet, utifrån teori, intervjuer, debatter och egna uppfattningar. 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 
Bryman och Bell (2005) anger hur datainsamlingen i undersökningen kan göras på två 

olika sätt. Dessa sätt kan vara av sekundär- eller primär karaktär. Primär data är i form av 

intervjuer med revisionsbyrån, revisorer och redovisningsspecialister samt utkast ifrån 

IFRS kring den nya standarden och hur den kommer att påverka redovisningen. Eftersom 

den nya standarden inte hunnit implementeras och fortfarande håller på att utformas var 

det viktigt att ta kontakt med personer som var kunniga inom ämnet leasing, samtidigt var 

det en förutsättning att dessa personer skulle ha kunskap om den nya standardens 

innebörd. Kontakt togs med många revisionsbyråer men på grund av att de vid denna 

tidperiod hade mycket att göra fick vi många nej. Studien har då utgått från den mängd 

empirisk fakta som varit möjlig att tillgå och som anses vara tillräcklig för att undersöka 

och analysera. 

Intervjuer genomfördes med fyra verksamma respondenter inom redovisning och är alla 

kunniga och ansetts relevanta för studien. En av personerna i intervjuerna är Pernilla 

Lundqvist, en av författarna till IFRS-boken, en mycket kunnig person när det kommer 

till leasing och effekterna av den nya standarden. Lundqvist är verksam inom KPMG som 

är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information, med yrkesrollen 

senior manager och redovisningsspecialist. Intervju genomfördes även med en 

auktoriserad revisor från Ernst & Young i Uddevalla kommun som bidrog med värdefull 

information kring leasing och hur respondenten tror att den nya standarden kommer att 

påverka leasingen. Som det nämndes tidigare är den här tiden på året en svår tid att få tag 

på revisorer, speciellt inom stora revisionsbyråer. Därför föll valet på att genomföra vissa 

intervjuer via telefon. Kontakt togs med redovisningsspecialister i form av Mats 

Stenhammar från Swedish Bankers och Bo Nordlund från BREC. Nordlund är medlem i 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och har inom sin yrkesroll erfarenhet av 

redovisning av fastigheter och anses ha tillräckligt med kompetens för att bidra med 

värdefull information till den här studien. Stenhammar är en redovisningsspecialist och 

har erfarenheter av hur leasing påverkar bankerna och dess användare i stort. Intervjuerna 

är semistrukturerad med fokus att ställa frågor som leder till öppna svar. Intervjuguiden 
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som används som en grund till intervjuerna och också skickats till respondenterna innan 

finns hänvisad som bilaga. På grund av tidsbrist utfördes intervjuer med BREC och 

Swedish bankers genom telefon, vilket gav lika värdefull information som övriga 

respondenter. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att respondenten har begränsad 

tid och därmed begränsade svar. För att undvika detta, ställdes frågorna på så sätt att det 

viktigaste som behövdes för arbetet framkom i svaren. 

Insamlade sekundära källor är i form av litteraturgenomgång, vetenskapliga artiklar, 

hemsidor, redovisningsprinciper etc. Litteratur har använts för att hitta empiriska material 

på hur leasing används i dagsläget samt vad leasing i all sin enkelhet är men även vilka 

former av leasing det finns och hur dessa tillämpas i redovisningen. Litteraturen är erkänt 

relevanta teoriböcker där författarna som utgivit dess är på ett eller annat sätt stora, 

tillförlitliga och moderna källor. Anledningen till att använda sig utav redan känd 

litteratur är tillförlitligheten i informationen som kan hämtas ur litteraturen, på så sätt 

sparad tidsåtgång där validering av information som kan finnas i mindre kända böcker 

kan ta tid.  

 

2.4. Analysmetoder  
Bryman och Bell (2005) förklarar vad deduktion och induktion är, samtidigt hur dessa två 

sätt används för att analysera teorin. För att förklara dessa begrepp på ett utförligare sätt 

kan deduktion ses som 

Teori  observationer och resultat 

Medan induktion ses som 

Observationer och resultat  Teori  

Med detta menas att via en deduktiv ansats, utformas observationer och resultat utifrån 

befintlig teori. Den induktiva däremot handlar om att utforma teorin utifrån observationer 

och resultat. 

Eftersom vår forskningsstrategi är av kvalitativ typ där den induktiva ansatsen dominerar, 

föll valet på att ställa upp frågor som skulle användas under intervjuerna med revisorer, 

redovisningsspecialister och revisionsbyråerna. Detta för att kunna skapa en uppfattning 

kring hur den nya standarden kommer att fungera och utefter informationen som erhålls, 

bilda förståelse kring för- och nackdelarna med den nya standarden.  

För att analysera informationen som erhålls, finns två metoder att utgå ifrån. Bryman och 

Bells (2005) beskriver hur analytisk induktion och grundad teori går till. Båda är 

tillämpbara vid kvalitativa forskningsstrategier. De berättar att den analytiska induktionen 

inleds med en definition av en vetenskaplig frågeställning. Fortsättningsvis ställs en 

hypotetisk förklaring av problemet, som sedan övergår till insamling av data. Skulle 

situationer stötas på som inte stämmer med grund hypotesen, omformuleras hypotesen så 

att de avvikande fallen som uppstod kan uteslutas. Därefter fortsätts datainsamlingen. Om 

det beslutas att fortsätta datainsamlingen och ännu en gång stöter på fall som inte stämmer 

med hypotesen måste den vetenskapliga frågeställningen återigen antingen omdefinieras 

eller omformuleras (Bryman & Bell, 2005, s446-447). 
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Grundad teori är den vanligaste analysformen av kvalitativ data. Vad den går ut på är att 

teorin härleds ifrån insamlad data som analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningens gång. Inom grundad teori återfinns ett samband mellan datainsamling, 

analys och den resulterande teorin (Bryman & Bell, 2005, s447-449). 

I detta arbete har utgångspunkten varit den analytiska induktionen. Först formuleras 

frågeställningen Hur kommer leasingen att påverkas för leasetagare och leasegivare? 

därefter förklaras problemet hypotetiskt (Vilka problem upplevs vid redovisningen av 

leasing och kommer en ny standard att lösa de eventuellt iakttagna problemen?) Slutligen 

granskas de olika fallen av hur det kommer att se ut i redovisningen efter att förslaget har 

tillämpats, utifrån det senaste förslaget vid undersökningens tidpunkt (ED/2010/9). 

Genom att få svar på frågorna som ställs under intervjun upptäcks om hypotesen besvaras 

därmed avsluta datainsamlingen, eller om en omformulering behövs för att sedan fortsätta 

datainsamlingen. Detta görs tills granskningen av de olika fallen inte ger några avvikande 

resultat. 

 

2.5. Källkritik 
Källor, skriftliga som muntliga, utgör grunden för den kunskap undersökningen baseras 

på. Att vara källkritisk innebär att källor granskas och väljs efter värdering av dess 

trovärdighet, för att kontrollera att undersökningen av fakta stämmer överens med 

verkligheten (Thurén, 2005). Enligt Thurén (2005, s.13) kan källkritik kan bedömas 

utifrån fyra olika kriterier: 

 Äkthet – bedömning av om källan är det den utger sig att vara. 

 Tidssamband – värdering av tidsaspekten källan gavs ut och det den behandlar. 

 Oberoende – säkerställa att källan ”står för sig själv” utan att referera till andra 

källor. 

 Tendensfrihet – granskning om källa inte förvrängs utifrån personliga, 

ekonomiska eller politiska intressen för att ge falsk bild av verkligheten. 

Validiteten i arbetet har granskats kritiskt och källor med hög tillförlitlighet har valts. 

Detta för att få ett relevant underlag som ska kunna analyseras och utifrån dessa dra egna 

slutsatser. Källorna som valts har varit av olika typer. Litteratur och vetenskapliga artiklar 

har utgjort en grund i studiens genomförande. De vetenskapliga artiklarna har varit på 

engelska och övrigt material på svenska. Vid ämneslitteratur och vetenskapliga artiklar 

har källkritiken varit till en faktor som funnits i åtanke. Litteratur som valts har med 

hänsyn till författarna, datum, utgivarförlag och tillgängligheten för litteraturen tagits till 

hänsyn. Vetenskapliga artiklar har sökts i databaser som ABI Inform och Emerald för att 

vara säkra på att finna vetenskapligt granskade källor som tillför med sann kunskap om 

det valda ämnet. 

Utifrån de fyra faller källkritiken på en av våra artiklar (Taylor, 1982) då tidssambandet 

av artikeln i förhållande till att vi analyserar verkligheten idag kan ifrågasättas. Denna 

artikel har då fått större uppmärksamhet vid de övriga kriterierna. Genom äkthetskriteriet 

har den setts vara en kunskapsbidragande artikel som i jämförelse med övrig insamlad 

information har den ansetts vara tillräcklig för att tas med i uppsatsen. De fyra kriterierna 

har även varit centrala i den empiriska informationsinsamlingen. Elektroniska dokument 

har endast från tillförlitliga organisationers hemsidor inkluderats i datamaterialet och till 

empiri insamlingen valdes intervjuer baserat på främst äkthet och oberoende. 
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Respondenterna valdes utifrån att dessa har stor kunskap inom det aktuella ämnet och är 

opartiska i deras sätt att arbeta. Information utifrån intervjuer har källkritiskt jämförts och 

med övrig insamlad information analyserats så att informationen stämmer överens med 

de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Valet av kunniga 

respondenter har medfört till att ingen kritik gällande källorna behövts beaktas. Val av 

intervju genom telefon har inte heller ansetts mindre tillförlitligt och har bidragit med 

relevant information. 

Central aspekt i sökandet efter information har under arbetet varit att se kritiskt på källor 

och med hjälp av ett rationellt handlande, att själva kunna ta till oss information utifrån 

tidigare uppfattningar på ett effektivt sätt. Det rationella handlandet med att avgränsa oss 

med ”vårt förnuft” gentemot informationsmaterial som för oss bidrar med kunskap och 

som är aktuellt är av stor vikt för uppsatsens trovärdighet och relevans (Thurén, 2007).  

 

2.6. Tillförlitlighet och Överförbarhet 
Vid kvalitativa forskningstyper används tillförlitlighet och överförbarhet. Tillförlitlighet 

handlar om hur ”felfri” insamlad information är och överförbarheten handlar om huruvida 

informationen är djup så att den skulle kunna användas som en databas för att bedöma 

huruvida resultatet är överförbart till en annan miljö. (Bryman & Bell 2005, s.306-307). 

2.6.1. Tillförlitlighet 
Då utgångspunkten är en kvalitativ undersökningsansats är tillförlitlighet något som bör 

tänkas på. Tillförlitligheten i en sådan här typ av undersökning kan variera då förslaget 

som valts att undersöka bygger på olika utkast som hela tiden förändras beroende på olika 

remissvar om själva förslaget och dess tillämpbarhet. Förutsättningen är att i slutändan 

kommer redovisningen att påverkas på ett och samma sätt, därför bör tillförlitligheten i 

undersökningen vara hög eftersom vid upprepad undersökning kommer forskaren till det 

resultat som erhålls i detta arbete. En grundförutsättning för maximal tillförlighet är att 

undersökningen utförts i enlighet med de regler som finns i dagsläget och att inga 

slumpmässiga faktorer har påverkat undersökningen.  

2.6.2. Överförbarhet 
Bryman och Bell (2005) redogör för överförbarhet som begrepp att det handlar om 

huruvida resultatet som dragits i studien kan tillämpas i andra sammanhang än de 

sammanhangen vi undersökt, med andra ord om det kan överföras från situation A till 

situation B. För att kunna åstadkomma detta måste studiens detaljer redogöras på ett 

strukturerat sätt för att kunna förse andra med nödvändig information. 

Överförbarheten kan starkt variera i vår undersökning. Anledningen till detta är att i och 

med förslaget inte är helt implementerat och fortfarande bearbetas kan det förekomma att 

olika regler omformuleras alternativt läggs eller tas bort därmed ge en helt annorlunda 

bild än den vi har i dagsläget då förslaget inte är hundraprocentigt klart. Resultatet 

kommer med stor sannolikhet att inte vara detsamma om undersökningen skulle göras om 

under samma förutsättningar dock vid en ny tidpunkt. Detta för att reglerna omformuleras 

och kan förändra resultatet drastiskt. För att undvika dessa problem har frågeställningarna 

formulerats på ett sådant sätt att en klar bild, dels av situationen i början av införande av 

förslaget, dels hur det kan tänkas se ut när förslaget är helt implementerat. Att intervjua 

revisorer och kunniga personer inom området bidrar till att få en klar bild över detta, 

vilket ökar graden av överförbarheten av informationen därmed få samma resultat. 
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogörs tidigare studier och teorier samt den problematik som 

uppstått inom dessa. Grundläggande syftet med teorin är att ge kunskapsbidrag i hur utvecklingen 

av leasing går framåt i redovisningssynpunkt och vad effekterna av denna är. Läsaren ska härmed 

ges en övergripande förståelse i leasing som finansieringsform och det problemområdet som 

begreppet innehåller. 

3.1. Insamling av litteratur 
I det här avsnittet kan det läsas hur sökningen efter teoretiskt underlag utfördes samt vilka 

problem som uppstått under insamlingen och varför vald litteratur användes.  

 

3.1.1. Litteraturundersökningens genomförande 
Den teoretiska referensramen består av vetenskapliga artiklar som täcker ett brett 

vetenskapligt omfång. Detta för att få en så hög tillförlitlighet med redan forskat material 

för att vara säkra på att det framställda materialet är relevant och aktuellt för uppsatsen. 

Litteratursökningen genomfördes med sökning i databaser som ABI Inform och Emerald. 

Syftet med att begränsa oss till dessa är för att vara säkra på att artiklarna var vetenskapligt 

granskade och ”peer reviewed”, begreppet syftar på att artikeln har behandlats av en 

kunnig person inom samma område som artikeln behandlar, därmed hög tillförlitlighet i 

artiklarna. För att finna artiklarna, användes sökord som leasing, lease, operational lease, 

financial lease, accounting for leases, lessors, leassees, leasing theory, IAS 17, IASB och 

FASB. Stor vikt lades på att finna artiklar med hög validitet och tillförlitlighet för att ge 

ett kunskapsbidrag till det givna begreppet leasing och dess situation i nuläget.  

 

3.1.2. Problem vid litteraturundersökningen 
Problemen som uppstår vid informationsinsamlingen till den här typen av komplexa 

ämnen som leasing, är att det finns upprepade teorier och på så sätt upprepad information. 

Det är viktigt att kunna tänka kritiskt och ta hänsyn till de olika teorierna som presenteras 

och därmed avgöra om teorin är genomtänkt eller är något baserat på ”egen information”. 

Det har inte stötts på större hinder i samband med litteraturundersökningen. Detta kan 

bero på att vi redan från början bestämt att vi ska begränsa oss till pålitliga källor där 

erfarenheter av just ämnet leasing kan komma att spela stor roll för arbetet. I och med det 

aktuella ämnet som studien utgörs av finns inte mycket skrivet om utvecklingen av en ny 

standard eftersom befintlig standard är under omarbetning, vilket kan ses som en 

problematik som får insamlas genom empirisk information. 

 

3.1.3. Motivering av teorivalets omfattning 
Teorin är vald på så sätt att den presenterar kärnan i ämnet samt presentera problematiken 

som kan uppstå vid eventuell implementering av ämnet. Vad detta innebär är, trots att 

leasing inte är ett så stort begrepp kan det förekomma olika typer och olika varianter av 

leasing och dess påverkan. Därför har ämnet valts att angripas på ett mer kvalitativt sätt 

än kvantitativt. Alltså inte för många källor, men samtidigt inte för få heller. En viktig 

aspekt i källornas omfattning är hur betrodda dessa är. Avgränsning har gjorts med att 

begränsa sökandet i artiklar som innehåller ett redovisningsperspektiv av leasing. Därmed 
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har intressanta artiklar med leasing i andra sammanhang och så vidare fått uteslutas ur 

artikelsökandet. Varför detta gjordes är för att under senare skede kunna använda 

materialet för att förstå innebörden av leasing och dess effekter. 

 

3.1.4. Motivering till valet av teori 
Teorin som använts i uppsatsen har till uppgift att tillmötesgå vårt syfte med uppsatsen, 

att undersöka hur den nya standarden kommer att påverka leasing allmänt. I avsikt för att 

kunna gå in på djupet och förklara hur leasing påverkas, är det viktigt att som första steg 

förklara vad leasing är och vilka typer av leasing det finns samtidigt de olika problemen 

som kan uppstå vid klassificeringen av dem olika leasings avtal som förekommer. Vidare 

har teorin använts för att förklara situationen med leasing idag och vad som kommer 

hända i framtiden, uppstådda problem och effekter av ändringar i leasingstandarden. 

Motiv för valet av teori är grundat på att de artiklar som utgör den teoretiska 

referensramen utgör en hög tillförlitlighet och vetenskapligt djup som ger ett 

kunskapsbidrag för läsaren att ta del av. 

 

3.2. Teori 

3.2.1. Introduktion 
Undersökningsområdet handlar om leasing och dess användning inom redovisning hos 

företag. Under mitten av 2000-talet antog Europeiska Unionen en förordning som gjorde 

det obligatoriskt för börsnoterade bolag inom unionen att följa så kallade IFRS. 

Förordningen började gälla första januari år 2005 och medförde omfattande förändringar 

för internationella redovisningsregler. Innan 2005 följde företag amerikanska US GAAPs 

vägledningar, utgivna av FASB (Beke, 2010). 

Redovisning av leasing vägleds av IASBs standard IAS 17 och FASBs standard ASC 

840. Uppsatsarbetet har fokus på IAS 17. Hanteringen av finansiella avtal är i 

normgivarnas olika standarder på liknande sätt. Finansiella leasingavtal i IASB så som 

FASB har liknande kriterier vid klassificeringen och hanteras därför på ett liknande sätt. 

Inom båda standarderna handlar klassificeringsprocessen om tillgångens alla risker och 

förmåner överförs till leasetagaren eller stannar kvar hos leasegivaren (Beke, 2010). 

Regelbaserade standarder som Collins m.fl. (2012) redogör för utger riktlinjer för företag 

att följa och har en tendens att i praktiken bli överdrivet strikt tolkade och resultera i 

väldiga precisa tolkningar av standarderna. Dessa standarder bygger på regler och är i 

dess natur strikta och detaljerade. De principbaserade standarder som IFRS ger ut bygger 

på lösa riktlinjer och leder till större tolkningsvariationer (Collins m.fl. 2012). FASB 

använder sig av så kallade ”ljusa-linjer” tester som utförs vid klassificering av 

leasingavtal, vilka enligt nya förslaget ska elimineras ur standarden (Halladay, 2011). 

Med hjälp av ljus-linje tester strukturerar regelbaserade standarder potentialen för ett 

avtal att kunna klassificeras som ett finansiellt leasingavtal. Principbaserade standarder 

innehåller mer subjektiva bedömningar vid klassificering av avtal och använder sig av 

generella procenttal istället för exakta (Kilpatrick & Wilburn, 2011). Högkvalitativa 

standarder som bygger på principer i stället för reglerna är tänkta att bidra till att generera 

ekonomiska rapporter som är mer användbara. Detta på grund av jämförbarheten mellan 

företag, branscher och länder. Principbaserade standarder leder till större 
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tolkningsvariationer, vilket i sin tur försämrar jämförbarhet och transparensen i 

redovisningen. (Collins m.fl. 2012). 

Leasing är som det nämndes i bakgrunden ett välkänt fördelaktigt alternativ för företag 

att finansiera sina tillgångar på (Taylor, 1982). Enligt Ong (2011) har betydelsen av 

leasing blivit allt större och att företagen numera väljer leasing kan förklaras av 

ekonomiska skäl. Det är ett fördelaktigt alternativ som för företag handlar om besparingar 

och att anskaffa tillgångar som finansieras på ett av det mest förmånliga alternativ som 

finns på företagsmarknaden. Grundtanken med det teoretiska avsnittet är att ge förståelse 

samt redogöra för hur leasing ser ut i dagsläget (Ong, 2011). 

Studier visar att leasing som finansieringsalternativ redovisas på olika sätt inom företag. 

Anledningen till användarnas olika sätt att hantera leasing grundas utifrån den 

möjligheten för företag som existerar att klassificera leasing i olika avtal (Ong, 2011). 

Varför leasing blivit uppmärksammat i redovisningssammanhang är att det upplevts att 

företag manipulerat hanteringen av leasing för egen vinning (Taylor, 1982).  

Enligt Biondi m.fl. (2011) har problematiken av bristande jämförbarhet och konsekvent 

redovisning utvecklat ett behov till en förbättrad standard av den existerande IAS 17. 

Förslagen till de nya förändringarna av leasing återfinns i ett utkast som går under namnet 

”ED/2010/9”. Redovisningsreglerna inom IAS 17 är under bearbetning för framtida 

implementering, vilka främst går ut på att eliminera skillnaderna i redovisningen av de 

olika leasingavtalen som finns i dagsläget. Största problematiken med leasing diskuteras 

vara dess fördelaktiga effekter som inte redovisas symmetriskt och att företag inte känner 

skyldighet att redovisa tillgången i dess balansräkning (Biondi m.fl. 2011). 

Förslaget till ny redovisningsstandard som så småningom kommer att implementeras 

innebär ett frångående av nuvarande redovisningsstandard IAS 17, där ett 

ägandeperspektiv blivit ersatt med en ”rätt att använda” syn på leasade tillgångar. Centralt 

inom det nya förslaget är erkännandet av tillgångar och skulder i balansräkningar för att 

se effekter av upptagande av leasing i företag till verkliga värden (Biondi m.fl. 2011). 

Erkännandet av tillgångar och skulder i balansräkningen bedöms ha stor inverkan på ett 

företags resultatindikatorer och är anledningen till att förändringar kommer bli 

omfattande för berörda parter (Hodge, 2003). Tillämpningen av IASBs och FASBs 

framställda förslag ger både leasetagare och leasegivare skyldigheter att kontinuerligt 

redovisa samtliga leasingar i redovisningen (Biondi m.fl. 2011). 

 

3.2.2. Vad är leasing? 
Leasing kan uttryckas som ett ”hyreskontrakt” och upprättas genom avtal mellan två 

parter, en leasetagare och en leasegivare. Befintliga leasingavtal innefattar olika syn på 

ägandet och skiljer sig åt genom att medförda risker och ägande överförs med tillgången. 

Som Taylor (1982) menar är det vid överföringen av tillgången som äganderätten tillförs 

parterna. Leasing är en källa till finansiering av verksamheter som för företag blivit allt 

viktigare. Även användningsområdet för leasing har fått stor ökning under det senaste 

decenniet (Knubley, 2010). Som Biondi m.fl (2011) redogör är det ett 

finansieringsalternativ som ger företag särskilda förmåner vilket ledare idag blivit 

medvetna om. Det missbruk och manipulerandet av gällande normer för redovisning av 

leasing är tecken på att redovisningsstandarderna inte efterföljs i praktiken (Biondi m.fl. 

2011).  
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Tillgångar som ofta finansieras med leasing kan vara transportmedel så som bilar, 

lastbilar, flygplan, utrustning, maskiner, lokaler och även byggnader i vissa fall (Zhaohui, 

Wei, Shuseng, 2012). Leasing i dess olika former kan anpassas och utformas så att 

förändringar angående avtalens villkor kan bli genomförda. Avtal kan struktureras fram 

med olika villkor på leasingavtalens tidslängd samt bestämmelser gällande 

leasingbetalningar (Biondi m.fl. 2011). Ytterligare möjligheter för leasing kan avtalas 

fram som till exempel, framtida köp av leasad tillgång som kan göras gällande mot 

leasetagaren ifall det bestäms vid avtalets ingående. Vidare menar Zhaohui, Wei, & 

Shuseng (2012) att det finns möjligheter att förnya och i vissa fall även avsluta 

leasingavtal. Dessa alternativ är möjliga men är beroende på situation och berörda parter 

(Zhaohui, Wei, Shuseng, 2012).  

Hur kommer det sig att leasing är ett mer fördelaktigt alternativ än köp av samma tillgång? 

Motiv för leasetagare att välja leasing har enligt Zhaohui, Wei och Shuseng (2012) att 

göra med att upplåningskostnaden efter skatt är så pass låg för leasetagare. Inom 

leasingavtal bestäms en diskonteringsränta som under leasingperioden ska gälla 

(Zhaohui, Wei, Shuseng., 2012). Diskonteringsräntan utgörs enligt Biondi m.fl. (2011) 

av antingen implicit ränta eller marginell låneränta. Vid värdering av investeringar så som 

leasing, är reala optioner vanligt förekommande. Beräkning av verkligt värde av leasad 

tillgång sker då genom real optionsvärdering. Denna värdering ser till tillgångars verkliga 

värde och används vid beräkning av priset, restvärdet samt möjlighet för uppsägning av 

avtal (Zhaohui, Wei, Shuseng., 2012).  

Leasingmarknaden omfattas globalt sett av en oligopol karaktär, koncentrerat till ett fåtal 

stora företag som tillsammans står för stora andelar av marknaden. Inflytandet av leasing 

har fått så stor tillväxt att leasing innefattar en femtedel av externt finansierade förvärv i 

företag (Taylor, 1982).  Den främsta orsaken till denna finansiering anser Taylor (1982) 

ligga till grund för leasing som alternativ är de ekonomiska konsekvenserna för 

verksamheter. Inom den internationella ekonomin spelar leasing en viktig roll. Företag 

står mellan valet att köpa, belåna eller hyra sina tillgångar. Valet att finansiera tillgångar 

genom leasing ökar värdet av företagen, vilket inte sker vid anskaffning genom köp. Ett 

exempel på omfattningen av leasing, där utrustning inom företag omfattar 15 procent av 

den totala andelen av extern finansiering av utrustning (Zhaohui, Wei, Shuseng., 2012). 

 

3.2.3. Leasingavtalen 
Leasing kan som Hodge (2003) redogör utformas genom två olika former av avtal. Dessa 

är operationell och finansiell leasing. Faktorer som skiljer de olika avtalen åt är kopplade 

till de risker och förmåner som medföljer en leasad tillgång. Villkoren inom de olika 

formerna bestäms vid avtalens ingående (Hodge, 2003). Användandet av operationella 

och finansiella avtal skiljs åt inom redovisning av dem och för huruvida de redogör 

företags leasingverksamhet i de finansiella rapporterna (Ong, 2011). 

För leasetagaren innebär operationella avtal enbart en slags hyra av tillgångar. För 

leasegivaren kan tillgångar som klassificeras som operationella utnyttjas av fler parter 

och därmed användas flera gånger (Taylor, 1982). Operationella leasingavtal innebär 

högre leasingkostnader än de finansiella avtalen, då de inte medför risker och förmåner i 

samma grad (Halladay, 2011). Vid redovisning av de operationella avtalen finns det en 

möjlighet att lämna tillgångarna utanför balansräkningen, då de inte är obligatoriska att 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
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tas upp. Denna företeelse innebär att tillgången lämnas utanför balansräkningen och 

åtagandet för leasad tillgång erkänns i resultaträkningen (Hodge, 2003). 

För leasetagare inom de finansiella avtalen kommer risker och fördelar överföras i 

samband med tillgången (Ong, 2011). Vid denna typ av finansiering kan leasetagaren 

själv välja den tillgång som ska leasas och ansvarar därefter för försäkringar och 

kostnader för underhåll av tillgången (Taylor, 1982). Leasingkostnaderna för hyran 

inkluderar avskrivningar och räntekostnader (Halladay, 2011). Leasingavtal som är 

klassificerade som finansiella är obligatoriska att redovisas i balansräkninge och kan 

normalt sett inte sägas upp.  Vid utgången av avtalad leasingperiod kan leasetagaren säga 

upp avtalet och därmed kan tillgången överlåtas vidare. Leasetagaren får i regel största 

summan av försäljningsintäkterna från den leasade tillgången. 

Klassificering och värdering av olika leasingavtal är menar Ong (2011) en svår och 

komplex process. Företag strukturerar sin leasingverksamhet utefter egna behov att stärka 

finansiella resultat. Avtalen skrivs mellan leasetagare och leasegivare vid kontraktets 

början och utformas med olika villkor grundade på gemensamma bestämmelser (Ong, 

2011). Dessa skiljer sig åt som det nämndes tidigare, att operationell leasing uppträder i 

redovisningssynpunkt som ett hyresavtal medan finansiell leasing kan ses som en liknelse 

av ett köp. Anledningen är att det uppstår en skuld för leasetagare att ta upp i 

balansräkningen vid finansiering av tillgången. Utmärkande särdrag för finansiell leasing 

är skyldigheten att betala och obligatoriska momentet att ta upp leasad tillgång i både 

resultaträkningen och balansräkningen. Operationell leasing har inte motsvarande 

obligatoriska betalningsskyldigheter att redovisa leasing i balansräkning, enbart i 

resultaträkningen hos företag därmed inte synlig i företags verksamhet (Ong, 2011).  

Inom leasingmarknaden anses finansiell leasing innehålla större utformningsmöjligheter 

med större flexibilitet av ändringar i avtal (Zhaohui, Wei, Shusheng., 2012). Finansiell 

leasing redovisas genom att visa upptagen leasing som tillgång och skuld i 

balansräkningen beroende på parten som redovisar. De finansiella rapporterna för externa 

intressenter blir mer berikade vid aktivering av tillgångar och skulder i balansräkningen 

då verksamheten blir mer korrekt avbildad. Operationella avtal ses enbart som en hyra 

och redovisas inte i enlighet med fullständig bild av informationen (Zhaohui, 

Wei, Shusheng., 2012).   

 

3.2.4. Missbrukande användning av leasingavtalen 
IAS 17 innehåller redovisningsnormer för leasing och är under omarbetning på grund av 

de upplevda bristerna i standarden. Det har uppmärksammats stora variationer i utfall 

inom redovisning av leasing. Leasingtransaktioner redovisas på olika sätt och det upplevs 

ingen symmetri i tillämpningen av standarden. Bristen på symmetrin i redovisningen 

baseras på att leasetagare och leasegivare redovisar annorlunda beroende på vilket avtal 

som ingåtts och denna missbrukande användning ger stora utfallskillnader i de finansiella 

rapporterna. Därför har de operationella avtalen varit dominerande då utfallsskillnaderna 

är att företagets finansiella nyckeltal påverkas (Biondi m.fl. 2011). Finansiella nyckeltal 

är verktyg som används vid värdering av ett företags ekonomiska ställning. Nyckeltalen 

används i syfte av att utföra prestationsmätningar av företag, detta för att få en klar bild 

över hur företaget har varit i jämförelse med konkurrenter (Alrafadi & Md-Yusuf, 2011). 

Att analysera den ekonomiska ställningen med nyckeltal menar Beke (2010) är ett bra 

sätt att tillgodose externa intressenter så som investerare värdefull finansiell information. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.server.hv.se/science/article/pii/S0264999312002763
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Leasing som finansieringsform har ytterst liten påverkan på företags nyckeltal och är ofta 

argumentet för att välja det alternativet tycker Hodge (2003). Den minimala påverkan på 

nyckeltal grundar sig på de möjligheter som förekommer, att redovisa leasing utanför 

balansräkning i företags finansiella rapporter (Hodge, 2003). Aktivering av tillgång i 

balansräkningen resulterar i effekter på företags kapital. Nyckeltalen är de faktorer som 

påverkas mest av ökning av tillgångar i balansräkningen jämfört med att inte redovisa 

dem alls. Därför upplevs att användandet av leasing som finansieringsform missbrukas 

på så sätt att de olika skillnaderna i redovisningen gör att företag utnyttjar en form av 

leasing, de operationella (Hodge, 2003).  

 

3.2.5. Bristande jämförbarhet och transparens inom redovisningen 
Hodge (2003) anger att redovisningsmodellerna för operationella och finansiella 

leasingavtal kräver varierande tillämpning vid redovisandet av leasingen. Allteftersom 

regelverken närmar sig varandra med mer gemensamma standarder för större 

jämförbarhet och konsekvens genomförs stora ändringar i nuvarande standarder. Att 

utesluta att ta upp leasing i balansräkningen, som de operationella avtalen möjliggör, visas 

inte tillgångar och skulder på ett korrekt sätt. Detta leder till att jämförbarheten samt 

transparensen mellan olika företags finansiella rapporter försämras. Finansiell leasing 

kräver ett upptagande av tillgång och skuld i balansräkningen därmed påverka ett företags 

ställning mer än de operationella avtalen (Kilpatrick & Wilburn, 2011).  Fördelar med 

internationella redovisningsstandarder redogör Beke (2010), uppkommer från 

internationellt standardiserade vägledningar. Dessa möjliggör harmonisering och 

globalisering för företag. normgivarna IASB och FASB harmoniserar regelverken så att 

finansiell information ska likna varandra. Tanken bakom det ökade samarbetet mellan 

nämnda normgivare är att standardisera redovisningsnormer därmed blir finansiella 

rapporter mer jämförbara och enklare att analysera. Symmetrin inom företags 

ekonomiska verksamhet medför till större transparens och fullständighet i rapporterna. 

Vid standardisering av de ekonomiska rapporterna tros nya rutiner och analysmodeller 

uppstå (Beke, 2010). 

 

3.2.6. Förslag till ny leasingstandard 
Framställda förslaget ”Utkast ED/2010/9 om Leasingredovisning” publicerades den 17 

augusti 2010 och är resultatet av samarbetet mellan IASB och FASB. Samarbetet har 

mynnat ut i att omarbeta redovisningen och de bestämmelser som gäller idag. Genom 

konvergensprojekt mellan normgivarna kommer ändringar i nuvarande standard att leda 

till nya bestämmelser och riktlinjer för användarna (Biondi m.fl. 2011).  

Krav på redovisningsstandarder utgivna av de internationella styrelserna har stärkts 

oerhört under de senaste åren. Förändringarna som genomförs i standarderna har 

omfattande och långvarig påverkan på redovisningen (Ong, 2011). Utvecklandet av att 

frångå nuvarande standard grundas utifrån studier och upplevda uppfattningar där det 

framgår att modellen är dysfunktionell och inte utger korrekt bild av ett företags 

leasingverksamhet. Utveckling av föreställningsramarna skapar större jämförbarhet 

mellan företagen, vilket får konsekvenser som underlättar symmetrin för redovisningen 

av företag (Biondi m.fl. 2011).  Under det senaste decenniet har fokus legat på 

undersökningar gällande IAS 17s effekter i redovisning hos företag. Risker med 

manipulation och missbruk inom redovisning av leasing har upplevts framgå. 
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En omstrukturering av IAS 17 innebär att US GAAP standardens innehåll kommer att 

omvärderas (Kilpatrick, Wilburn, 2011). Det framställda förslaget fokuserar 

uppmärksamheten främst på nya aktiveringsregler gällande tillgångar och skulder till 

balansräkningen (Halladay, 2011). Möjligheten att redovisa utanför balansräkningen 

kommer inte längre finnas fram och det som nu ligger utanför balansräkningen kommer 

krav bli satta på att det ska tas med (Halladay, 2011). 

Med tiden blir leasing en allt mer viktig källa som finansiering av tillgångar för företag. 

Att det existerar parter inom leasingavtalet som hanterar leasing utanför redovisningen 

medför till den problematik intressenter upplever vid företagsvärderingar och 

bedömningar av tillgångar och skulder. Analytiker tvingas göra egna bedömningar vilket 

resulterar i subjektiva bedömningar och innehåller stora variationer i utfallet. Detta för att 

utge begriplig och fullständig bild av företagets upptagna leasing.  

 

3.2.7. ”Rätten-att-använda” modell 
Förändringen i utkastet som kom ut år 2010 gör att perspektivet, ur vilket tillgångar ses 

ifrån, förändras ifrån ”ägandeperspektivet” till ”rätten att använda” förhållningssättet. 

Denna redovisningsmodell är kopplad till de föreslagna förändringarna att samtliga 

leasingavtal med hänsyn till undantagsfall ska redovisas i balansräkningen. Hanteringen 

av denna nya metod för avtal eliminerar tillvägagångssättet som operationell leasing har. 

Leasetagare ställs krav på att redovisa tillgång på grund av dess rätt att använda den under 

avtalad tidsperiod och som skuld av dess skyldighet att betala leasingavgifter.  För 

situationer där leasing inte behöver redovisas i balansräkningen har lättnadsregler 

beslutats av normgivarna. Dessa lättnadsregler från föreslagen omarbetning av IAS 17 

berör kortfristiga leasingavtal med en maximal tidsperiod på tolv månader. Kortfristiga 

avtal klassificeras i en egen kategori för att låta korta leasingperioden redovisa tillgången 

som tillfällig och därför inte in i balansräkningen, som ett nuvarande operationellt avtal. 

(Kilpatrick, Wilburn, 2011).  

 

3.2.8. Analysmodell 
Då IAS 17 under en lång tid blivit kritiserat för dess föreslagna ändringar i redovisning 

av leasing har det blivit allt viktigare att undersöka och analysera de problem och brister 

som inte försvinner inom standarden. Som teoretiska underlaget redogör finns det en 

problematik i nuvarande standard som genom föreslagna ändringar till ny standard har 

som mål att eliminera problematiken. Viktigt vid vår analys av underlaget är att kartlägga 

de olika aspekter som ligger till grund för upplevda problematik och se över vilka effekter 

på redovisningen dessa har. Vi har i teoretiska referensramen uppmärksammat ett 

utvecklingsarbete med förslag till ändringar som i framtiden kommer leda till en ny 

leasingstandard för redovisning av leasing. Vad är då resultaten av detta arbete? Hur kan 

nuvarande problematik reduceras och kommer ny problematik tänkas uppstå ifall gammal 

problematik försvinner är frågeställningar vi vill analysera. 

Utifrån den sammanställda teorin kommer analys av framställda frågeställning Vilka 

problem upplevs vid redovisningen av leasing och kommer en ny standard att lösa de 

eventuellt iakttagna problemen? kunna utföras då vi valt att utgå från de teman som detta 

kapitel tar upp dessa i all sin enkelhet är jämförbarheten hos företagen, transparensen i 

redovisningen samt missbruket av leasingavtalen. Det kunskapsbidrag som underlaget 
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medför är väsentligt och ger uppsatsen den grund för vad leasing är och hur 

leasingstandarden ser ut och föreslås kommer se ut i framtiden.  

Så som Kilpatrick och Wilburn (2011) tar upp i sin artikel är missbrukande användning 

och bristande jämförbarhet de viktigaste iakttagelserna som ligger till grund för de 

problemen redovisningen stöter på i dagsläget. Dessa leder till att transparensen hos 

företag försämras då redovisningen inte speglar en korrekt bild av företaget. 
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas all insamlad data för att besvara forskningsfrågan därmed även uppfylla 

syftet med arbetet. Insamlade informationen utgör grunden för analysen och slutsatserna inom 

kommande kapitel, bestående av intervjuer och insamling från ämneslitteratur och elektroniska 

dokument. Intervjurespondenter är nedan benämnda enligt deras företag KPMG, Ernst & Young, 

BREC och Swedish Bankers. 

4.1. Problematiken inom nuvarande leasingstandard IAS 17  
Det nämndes tidigare att de tre viktigaste iakttagelserna av problematiken inom IAS 17 

är missbrukande användning, bristande jämförbarhet och transparens vilka upplevs ligga 

till grund för att redovisning av leasing inte tillfredsställer externa intressenternas behov 

av korrekt finansiell information. 

4.1.1. Missbrukande användning av leasingavtalen 
Det pågår en aktuell debatt huruvida IAS 17 uppfyller redovisningens krav på att utge 

hög kvalitet. Kvaliteten i IAS 17 diskuteras vara de riktlinjer som utges att leasing ska 

klassificeras beroende på dess ”ägande” innebörd. Målet vid revidering av nuvarande 

standard IAS 17 är att utveckla den så att leasetagare och leasegivare ska rapportera 

information enligt externa intressenters informationsbehov, med användbar och korrekt 

information. Användare av finansiella rapporter behöver information om således 

tidpunkt, belopp och risker vid ett leasingavtal (IFRS, 2013).  

Den svårighet som är kopplad till den problematik det idag innebär för redovisning av 

leasing redogörs enligt Swedish bankers(1) vara det gränsdragningsproblemet mellan 

leasingavtalen. I förslaget till ny leasingstandard har de operationella- och finansiella 

leasingavtalen eliminerats och definieras inte i enlighet med nuvarande skilda innebörder. 

Leasingavtal behandlar perspektivet rätten att använda tillgången där hänsyn är tagen till 

en viss period i ersättning mot hyresbetalningar (IFRS, 2010). KPMG(3) framhäver 

problematiken i den bristande jämförbarheten där operationella avtal klassificeras som 

egentligen i dess innebörd är finansiella avtal. Detta ger en missvisande bild anser 

respondenten(3) och måste elimineras för att sträva efter att uppnå normgivarnas mål på 

redovisning.  

Inom IAS 17 är både leasetagare och leasegivare skyldiga att enligt de finansiella avtalen 

redovisa i enlighet med de målen på jämförbar redovisningsinformation. För de 

operationella avtalen är leasetagare inte skyldiga att redovisa tillgångar och skulder i 

balansräkningen. Riktad kritik mot hanteringen av operationella avtal är att det inte 

återger den fullständiga bilden av leasingen i form av tillgång och skuld. Framförallt 

redogörs en felaktig ställning av verksamheten i de finansiella rapporterna (FASB, 2013). 

De operationella avtalen som i praktiken ofta klassificeras innebär högre leasingkostnader 

för leasetagare för att ta täckning för den risk de undviker redogör Ernst & Young(2). Då 

leasing behandlas som en ”som om” redovisning förklarar KPMG(3) att komplexiteten 

att värdera och bedöma leasingavtal handlar om att IAS 17 inte utger tydliga riktlinjer. 

Swedish bankers(1)1 menar att de finansiella leasingavtalen som överför det så kallade 

ägandeskapet till leasetagaren, kommer att redovisa tillgången ”som om” ägandeskapet 
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överförts med tillgången. KPMG(3) tydliggör att den juridiska äganderätten inte överförs 

i verkligheten, utan enbart är en syn att hantera redovisningen av.  

Då användare länge manipulerat det operationella avtalet i så stor utsträckning har inte 

det behövts redovisas några förändrade nyckeltal ur balansräkningen eftersom ingen 

hänsyn tagits till leasing menar Ernst & Young(2). För leasegivare kommer det som 

KPMG(3) styrker ske en uppdelning inom resultaträkningen. Antingen ska 

leasingavgifter kostnadsföras genom en uppdelning på avskrivning och ränta eller som 

det redovisas på en ”one-line” post ensam, där avskrivningar och ränta är inbakade i en 

post. Följdeffekter är att rörelsens omslutning samt finansnettot kommer påverkas. Vid 

uppdelning på poster kommer redovisningen likna dagens finansiella leasing och vid en 

post kommer redovisningen ske i liknelse med nuvarande operationella leasing. För att 

minska den existerande missbrukningen av IAS 17 kommer det omfattande arbetet som 

leasegivare bör utföra enligt respondenten(3) vara både initiala värderingar samt löpande 

omvärderingar vid varje rapporttillfälle av dess tillgångar och skulder för att säkerställa 

konsekvent redovisning av leasing.  

4.1.2. Bristande jämförbarhet och transparens inom redovisningen 
Med det nya förslaget är målet att ge en mer rättvis bild av leasingverksamheter genom 

att samtliga tillgångar och skulder ska upp i balansräkningen (IFRS, 2010). Detta projekt 

riktar in sig på högre kvalitativa standarder med större harmonisering, med andra ord 

närmande av regelverk mellan länder, för att uppnå jämförbarhet inom företag (IFRS, 

2013). Swedish bankers(1) framhäver jämförbarhet som det främsta målet att sträva mot 

för att tillgodose externa intressenters behov av korrekt och jämförbar information.2 För 

att uppnå jämförbar redovisad information förutsätts en konsekvent tillämpning av 

redovisningsmodeller och detta medför till en transparent redovisning hos företag 

(Marton, 2013, s. 36). Målet att tillfredsställa intressenters behov är för att det användbara 

ekonomiska underlaget ska kunna ligga till grund för intressenters uppskattningar och 

beslutsfattande. Marton (2013) hävdar att informationsbehovet är grunden till de stora 

kraven på redovisning (Marton, 2013, s. 30). Detta leder då till en effektiv kapitalmarknad 

med snabbare utbyte av transaktioner till lägre kostnader (Marton, 2013, s.36). Att 

tillvägagångssättet ser liknande ut som de finansiella avtal idag anser BREC(4) som 

rimligt då det som hyrs också borde synas i balansräkningen vilket det inte framgår i 

dagsläget. Det nya förhållningssättet ”rätten att använda” tillgångar kommer öka 

balansomslutningen anser BREC(4) då tillgångar och skulder som tidigare inte 

redovisades nu kommer bli synliga. För företag som arbetar med att försöka hålla nere 

balansräkningen, för att inte resultatpåverkan ska bli för stor blir effekterna av förslagen 

negativa menar respondenten(4). Företag sysslar i allra största grad idag med 

kapitalrationaliseringar och med hänsyn till detta blir det problematiskt med de nya 

föreslagna kraven på redovisning tydliggör BREC(4).  

BREC(4) hävdar att en av de grundläggande aspekterna som bidrar till den upplevda 

problematiken är att fastställa vilken part av leasetagare och leasegivare som ska ha 

tillgången i sin balansräkning. En svårighet kring fastställandet sker då båda parter gör 

tolkning att inneha tillgången i sin balansräkning, då blir tillgången redovisad på flera håll 
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utan att synas vilken part som innehar det liknande ägandeskapet av tillgången. Risken 

ska tillhandahållas av en part vilket enligt BREC(4) är svårt att bedöma för användare av 

finansiella rapporter. Tanken med leasing förklaras vara att det inte ska kunna kringgå 

redovisning av tillgången menar respondenten(4).  

Leasing redovisas utefter dess verkliga ekonomiska innehåll. Risker och förmåner vid 

ägandet av tillgången tilldelas leasetagare eller leasegivare. De risker och förmåner som 

hyreskontrakt innehåller är de vinster och förluster som kan uppstå för tillgången 

(Marton, 2013, s.247). Klassificering av avtalen innebär att parten som anses stå till svars 

för de risker och förmåner också ska redovisa tillgången i sin balansräkning (Marton, 

2013, s. 42). Respondenten från KPMG(3) förklarar att de olika leasingavtalen berör olika 

redovisningssätt. Effekten av detta medför till att det återfinns stora skillnader i utfallen i 

redovisningen. Inom leasingstandarden hävdar KPMG(3) att både leasetagare och 

leasegivare innehar en skyldighet att redovisa leasingavtal i antingen balansräkning, 

resultaträkning eller både och. Vid klassificering av leasingavtal berättar Swedish 

bankers(1) att det kommer krävas bedömningar angående vilken part som ska stå för det 

största ansvaret av risker och förmåner. Denna bedömning innebär subjektiva 

uppskattningar av berörda parter. Som BREC(4) framhäver uppstår det situationer där 

olika bedömningar av vilken part som ska stå till svars för dessa. Vidare påpekar 

respondenten att olika bedömningar av ägandeskapet av tillgången kan leda till 

komplikationer och leder till inkonsekvent redovisning av tillgångar.  

4.2. Vad leasing har för funktion idag  
Som Ernst & Young(2) förklarar har leasing blivit ett allt mer vanligt sätt att finansiera 

ett företags tillgångar på. Rapporter utförda av ”The World Leasing Yearbook” visar att 

nyupptagen leasing under år 2008 framgick till 640 miljarder kronor (IFRS, 2010). Tre 

år senare rapporterades en ökning och år 2011 bedömdes leasing uppgå till 800 miljarder 

kronor (IFRS, 2013). Bakgrunden till detta anses enligt Ernst & Young(2) vara på grund 

av att det blivit svårare att få tillgång till kapital för företag idag. Vidare klargör 

respondenten(2) för att banker blivit mindre riskbenägna vilket leder till att de agerar 

försiktigare gentemot kunderna. Att anskaffa tillgångar genom köp, avbetalningsköp eller 

någon typ av lån blir därmed allt svårare.3 Vidare betonar Ernst & Young(2) att fokus på 

anskaffning av kapital också finns inom banksfären, eftersom de också är i behov av 

tillväxt och vill reducera risker vilket leder till en striktare policy vid kapitalutgivning. 

Detta resulterar i att leasing ses som en attraktiv finansieringsform då det inte kräver stora 

kapitalinsatser. 

Intervju personen uttrycker sig att ”leasing har ökat i den takt som banker har blivit 

försiktigare”. Ernst & Young(2) anser att finanskrisen ligger till grund för detta. Då 

leasing är en typ av hyra, innebär detta inte lika stor utsättning för risk förklarar Ernst & 

Young(2). Kreditvärdighetskraven anses vara lägre vid leasing än vid finansiering av 

tillgång genom exempelvis lån vilket medför att leasing är ett mer lättillgängligt alternativ 

(Marton, 2013, s. 247-248). KPMG(3) menar att vem som juridiskt sätt äger en tillgång 

skiljer sig mellan länder då det beror på varje lands civilrätt och för vilken tillgång som 
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hyrs och inte hyrs4. BREC(4) anser inte att förslagen nödvändigtvis kommer minska 

problematiken. Detta eftersom det kan leda till oönskade effekter för olika parter i och 

med de olika transaktionerna förklarar BREC(4). För att reducera ett företags utsättande 

för risk kan leasing med fördel väljas. Redovisning av leasing behandlar operationella 

och finansiella avtal i olika modeller med olika krav (FASB, 2013). Enligt Ernst & 

Young(2) måste tillgångar idag inte redovisas som om de ”ägde” tillgången ifråga. De 

föreslagna ändringarna tar upp samtliga leasingavtals ekonomiska innebörd i 

balansräkningar vilket tros medföra en bild av att leasetagare ”äger” tillgången enligt 

Ernst & Young(2).  

Swedish bankers(1) förklarar att den största målgruppen som är leasetagare är de små- 

och medelstora företagen, vilken leasing innefattar en tredjedel av dess totala 

kapitalförsörjning. Leasing är därmed en viktig källa för små- och medelstora företag 

förklarar Swedish bankers(1). Detta sätts i relation till som Ernst & Young(2) redogör för 

det interna regelverket Basel som medför att det i framtiden kommer bli riktigt svårt att 

få låna pengar av banker. Största gruppen som påverkas av detta menar respondenten(2) 

på påverka de små- och medelstora företagen som inte har samma storlek på kapital som 

större företag.  

Varför leasing är ett så komplext ämnesområde anger KPMG(3) att det hanteras som en 

”som om” redovisning. Då redovisningen av leasing ska ske som om äganderätten med 

de medförda risker och förmåner från tillgången överförs till en av parterna i avtalen 

fastän juridiska äganderätten inte överförs i praktiken. KPMG(3) redogör att denna 

hantering är svårt att tillämpa för leasing, då det är en typ av hyra, men har krav på sig att 

redovisa som om ägandeskapet överfördes med hyran av tillgången. Komplexiteten 

skriver Marton (2013, s.246) bestå till allra största grad av behovet att avspegla fullständig 

bild av leasingverksamheter. Detta menar KPMG(3) kommer medföra att redovisning 

måste ske med omfattande bedömningar och värderingar till vilket belopp, 

tillvägagångssätt och övriga aspekter som ska tas hänsyn till vid redovisning av leasad 

tillgång.  Genom att kunna det krävs subjektiva bedömningar av upptagen leasing. Viktig 

är att upprätta riktlinjer som leder till neutrala bedömningar (Marton, 2013, s.246). 

Grundläggande synen på redovisning av leasing är att tillgångar ska uppfylla definitionen 

på en tillgång och ska vid dessa fall också redovisas som tillgång i balansräkningen. En 

tillgång definieras som en resurs företaget har bestämmande inflytande på, där tillgången 

förväntas leda till framtida ekonomiska fördelar (Marton, 2013, s. 246). 5 

 

4.3. Förändringar enligt ED/2010/9 
Av de föreslagna ändringarna redogör KPMG(3) att de kortfristiga leasingavtalen med en 

maximal löptid på tolv månader innehåller lättnadsregler för redovisning enligt IAS 17. 

KPMG (3) menar att kortfristiga avtal är tänkta för transaktioner så som hotellnätter och 

korttidshyra av bilar. Vidare framgår det av respondenten(3) att kortfristiga avtal i 

föreslagna ändringar innefattar undantag från de nya bestämmelserna att ta upp samtliga 

avtal i balansräkningen. Dessa kortare avtal har ett lika tillvägagångssätt i redovisningen 
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som de nuvarande operationella avtalen, där redovisningen sker utanför balansräkningen. 

Diskussioner kring möjlighet att fortfarande kringgå redovisning i balansräkningar kan 

då klassificeras som kortfristiga avtal utreder KPMG(3) bli möjligt. Risken med nya 

bestämmelser menar respondenten(3) är att kortfristiga avtal ingås i allt större 

utsträckning för att undvika att redovisa tillgången som en tillgång och därmed upplöses 

inte problematiken med missbrukande användning. Ernst och Young(2) tydliggör det 

faktum att korta avtal kan tecknas och sedan förlänga det om och om igen, genom att ha 

den avsikten från början. Respondenten(2) anser att det fortfarande kommer uppstå 

manipulerande missbruk i enlighet med förslagen redovisning av leasing. Andra 

alternativ kanske inte väljs, men kortare avtal tros skrivas och fler varianter av finansiella 

avtal förväntas uppstå förklarar Ernst & Young(2). Förväntningar kring ett större fokus 

på att lämna tilläggsinformation av leasing i noter kommer uppstå menar Ernst & 

Young(2).  

Frågeställningar som kommer att bli aktuella inom marknaden är att fundera kring om 

företag ska leasa eller köpa en tillgång. KPMG(3) menar på att revidering av redovisning 

inom leasing inte borde påverka hur många som väljer leasing i framtiden. Swedish 

bankers(1) är skeptiska till det nya förslaget eftersom de anser att både banker och parter 

inom leasingavtalen blir negativt påverkade på grund av de nya förslagen. Lättnadsregeln 

framkommer enligt respondenten(3) bli ett framtida gränsdragningsproblem ifall 

missbruket skulle byta område och välja kortfristiga avtal istället. De kortfristiga avtalen 

värderas i så fall genom förlängningsoptioner och komplexa värderingar måste utföras.  

Risker inom redovisning av leasing upplevs av samtliga respondenter finnas kvar vid 

föreslagna förändringar av redovisningen.  

Enligt Swedish bankers(1) påpekas hantering av fastigheter, mark och i vissa situationer 

lokaler ligga kvar hos leasegivaren för risker och förmåner, trots de föreslagna principerna 

att leasetagare erhåller riskerna och förmånerna. Redovisningen av tillgångar så som 

fastigheter och mark kommer inte ske så som om ägandeskapet med risker och förmåner 

tillfaller leasetagaren. Exponerings utkastet innehåller därav utreder Swedish bankers(1) 

undantag för tillgångar som inom dess innebörd inte med logik kan redovisas som en 

finansiell leasing. Även BREC(4) understryker att fastigheter inte omfattas av de 

föreslagna ändringarna i IAS 17, då de ansetts omöjliga att finansieras genom köp. 

Specifikt förvaltningsfastigheter har försökt få sig undantagna ur de nya förslagen då det 

upplevts att det ger en fullständigt felaktig bild för analytiker och intressenter att redovisa 

leasing av fastigheter på det sättet. Som i exemplet med fastigheter fanns en tanke i början 

av ändringsförslagen att justera även för fastigheter men detta har som BREC(4) berättar 

inte blivit gällande då det upptäckts inte ge en bättre bild av redovisningen.  

BREC(4) menar att gällande förändringar för fastigheter inte är att ändra redovisningen 

av dem, men att korta ner på hyreskontrakten kan tänkas möjligt. Detta för att inte belasta 

balansräkningen för mycket. Inom fastighetssfären blir då inte andra alternativ möjliga 

för att finansiera dessa menar BREC(4) på. Nya förslag på ändringar i IAS 17 påverkar 

främst tillgångar så som bil, kontorsutrustning och inventarier överlag.6  
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Enligt BREC(4) är tanken med leasing att inte behöva ta upp finansieringsformen i 

balansräkningen, då leasing väljs på grund av dess fördelaktiga effekter på liten 

kapitalinsats. Då blir så som BREC(4) anser värdering av anskaffning av tillgången 

genom köp bli mer aktuellt. Det förklaras fortsättningsvis att det i framtiden faktiskt 

kommer att bli svårare att manipulera redovisningen. Även förekomsten av svårhanterade 

regler och bedömningar och värderingar kommer bli aktuellt då kraven på konsekvent 

redovisning höjs, menar BREC(4). 

 

4.4. Effekter av den föreslagna nya standarden 
Utveckling av befintliga7 standarden, IAS 17, är en långtgående process att komma i bukt 

med upplevd problematik och existerande brister förklarar Ernst & Young(2). 

Manipulering av kringgåendet av redovisning av tillgångar är ett resultat av de 

operationella avtalen som utan ansträngning kan ingås. Vidare förklaras av respondenten 

att med en ny standard vill normgivarna IASB och FASB se mer rättvis bild av 

leasingverksamheter hos företag gällande deras tillgångar och skulder. Respondenten 

berättar att samtliga leasingavtal ska enligt nya förslag till ändringar redovisas i 

balansräkningar samt resultaträkningar. Tanken bakom detta är att göra redovisningar och 

påverkan på dessa, som de finansiella nyckeltalen jämförbara med varandra, som till 

exempel soliditet och räntabilitet, säger Ernst & Young(2).  

Så som KPMG(3) uttrycker sig ska samtliga leasingavtal aktiveras i balansräkningen, 

vilket är anledningen till att berörda parter är negativa till det nya förslaget och till en ny 

standard. Inom ramen för det nya utkastet ska det enligt förslaget redovisas tillgång och 

skuld i balansräkningen och kostnadsföra tillgången i resultaträkningen som ett resultat 

från den skuld leasingbetalningarna medför.  

KPMGs respondent(3) menar att den nya standarden kommer att medföra vissa 

komplikationer för företag. Rent organisatoriskt kommer företag att behöva utgå ifrån 

modeller för att värdera sina leasingkontrakt. Företag ska inventera alla sina 

leasingkontrakt och sedan forma en reskontra över dessa. Utöver detta måste företagen 

göra en initialvärdering över sina finansiella tillgångar och skulder. En annan typ av 

komplikation som kan uppstå är ägandeskapet. Vem äger tillgången, är det leasegivaren? 

Då detta har med varje lands civilrätt, har IASB inte möjligheten att hantera den frågan, 

utan vem juridiskt äger tillgången är det beroende på vilket land det handlar om. Utöver 

problemen ovan, kommer företagens nyckeltal att påverkas då räntebärandeskulder 

kommer att ökas därmed minskad soliditet och räntabilitet anser samtliga respondenter. 

Inventering av tillgångar och skulder kommer även leasetagare få göra, då 

övergångsperioden mellan gammal och ny standard måste anpassa redan ingående avtal. 

Gällande leasegivarens redovisning finns det många frågeställningar på. Spekulationer i 

föreslagna ändringarna omfattar två olika modeller för leasegivare att välja bland vid 

redovisning av leasingkostnaden i resultaträkningen redogör KPMG(3). De två olika 

modellerna, ”the performance obligation approach” och ”the derecognition approach”, 

antyder huruvida leasegivare står till svars till de risker och förmåner som kopplas till 
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tillgången eller ej (IFRS, 2010). Vid ”the performance approach” är skyldigheter 

kopplade till tillgången kvarliggande hos leasegivaren. I balansräkningen redovisar 

leasegivaren rätten att erhålla avgifter av tillgången som en tillgång och en motsvarande 

skuld för leasingen. Vidare redovisas leasingen i resultaträkningen som rätten att erhålla 

hyres- och ränteintäkter från den uthyrda tillgången. ”The Derecognition approach” 

innebär att leasetagaren stå till svars för de skyldigheter och risker som överförs med 

tillgången. Leasegivaren redovisar då uthyrd tillgång utanför balansräkningen och 

erkänner enbart rätten att använda tillgången genom att ta emot leasingbetalningar (IFRS, 

2010).8 

Övergångsperioden är ytterligare ett problem som uppkommer. Just då kommer det att 

behövas modeller och beräkningar för att det ska kunna hanteras betonar KPMG(3). Till 

en början bestäms det en modell kring hur saker och ting (leasingavtalen) ser ut därefter 

görs en bedömning kring vad övergångseffekterna blir samt hur tillvägagångssättet blir. 

Det som tagits upp hittills är att det kommer att vara en typ av ”retroaktiv tillämpning” 

redogör respondenten(3). Vad retroaktivitet går ut på är att alla ingångna leasingavtal ska 

tas upp och räknas om, som om standarden redan varit implementerad då avtalen ingicks. 

Swedish bankers(1)9 anser att kommunikationen med banker utöver företag är viktig. 

Bankerna är medvetna om den nya standarden och därmed medvetna om konsekvenserna 

av den. Att ta lån är inte enkelt utan det är en process som bankerna måste beakta. Då 

leasing är en form av kredit är bankerna skyldiga att se över vilka krediter låntagaren har 

och därmed görs en bedömning. En viktig aspekt i det här fallet är att bankerna är 

medvetna kring företagets olika ingångna avtal.   

Ernst & Young(2) tror att leasing kommer öka i framtiden och att nya ändringar i 

redovisningsregler inte kommer ta ifrån leasing dess fördelaktiga innehåll. Att leasing 

kommer få ett ytterligare uppsving på marknaden tror respondenten(2) är på grund av 

bankers ovilja att ge ut kapital. Då banker kommer behöva utföra rankings på deras 

kunder för att värdera kunders återbetalningsförmåga blir detta som enligt Ernst & 

Young(2) redogör en stor ansträngning med utsättning av risker.  

Operationella avtal struktureras ofta om för exempelvis flygplan och stora fastigheter 

förklarar Swedish bankers(1). Vid eliminering av befintliga avtal och utvecklingen till att 

samtliga leasingavtal ska tas upp i balansräkningen kommer problematiken specifikt för 

dessa tillgångar bli ännu större menar Swedish bankers(1). 

Utvecklandet från nuvarande standard och de givna förslag som i framtiden kommer leda 

till ny leasingstandard redogör Swedish bankers är ett helt nytt koncept på redovisningen. 

Övergången från att inte längre utgå från distinktion mellan finansiella och operationella 

leasingavtal till nya föreslagna perspektivet rätten att använda framhäver Swedish 

bankers(1) kan ses som en logisk förändring. Som respondenten(1) påstår kommer 

logiken fram då användare av en tillgång rimligtvis även bör visa denna användning i sin 

balansräkning. Vidare förklarar respondenten att rätten att använda tillgången utifrån 

förhållningssättet är en immateriell rätt där motsvarande skyldighet att redovisa den 

                                                 

(1)Mats Stenhammar Redovisningsexpert Swedish bankers, intervju den 20 maj 2013 

(2) Olle Pehrsson Auktoriserad Revisor Ernst & Young, intervju den 2 maj 2013 

(3) Pernilla Lundqvist Senior Manager KPMG, intervju den 29 april 2013 

(4) Bo Nordlund Redovisningsspecialist BREC, intervju den 17 Maj 2013 
 



 
25 

 

uppstår. Problematiken idag diskuteras enligt respondenterna reduceras till en viss del. 

Gränsdragningsproblematiken som idag är främsta problemet kommer elimineras då 

finansiella och operationella avtal inte längre kommer existera enligt förslagen.10Vidare 

framgår subjektiviteten i bedömningar bidra till det missbruk av redovisning vilket anses 

vara en faktor som måste tas hänsyn till i framtiden. 
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5. Analys 
I detta kapitel inleder vi med en liten bakgrund kring det nya förslaget samt kopplar teori 

och empiri samman, detta för att försöka hitta samband, identifierbara mönster, jämföra 

olika tolkningar och alternativ samt föra en diskussion kring problemområdet därmed 

fatta beslut som kommer att utgöra en grund i resultatkapitlet. 

Finansbolag har under senare år blivit striktare i sin kreditutgivning vilket innebär att det 

blivit allt svårare att finansiera verksamheter genom lån. Leasing som 

finansieringsalternativ har i många decennier varit attraktivt, upptagna leasingavtal har 

ökats avsevärt de senaste åren. Från 2008 till 2011 utförde ”The World Leasing 

Yearbook” mätningar där det framgick att leasing ökat med 160 miljarder kronor. Som 

redovisningsspecialisterna antydde anser vi den grundläggande anledningen till att banker 

blivit försiktigare och mindre riskbenägna är på grund av finanskrisen. En följdeffekt av 

det är att leasing som är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ fått en större betydelse för 

företags finansiering. Den ökade tillväxten av leasing innebär för IASB ett ökat 

kringgående av leasingstandardens riktlinjer. Det har uppmärksammats en bristande 

efterföljning av IAS 17, där de erfarna respondenterna anser bero på de principbaserade 

riktlinjerna som leder till stora tolkningsvariationer vid redovisning. Att kunna visa 

pålitlig finansiell information är det grundförutsättningen för att det upprättas 

redovisningsstandarder. Externa intressenter som använder informationen har länge 

efterfrågat användbart ekonomiskt underlag som uppfyller kriterier på jämförbarhet och 

transparens för att ligga till grund för beslutsfattande, vilket även Kilpatrick och Wilburn 

(2012) tar upp i sin artikel.  

5.1. Missbrukande användning av leasingavtalen 
Problematiken inom dagens sätt att redovisa leasing kan förklaras genom att det inte 

existerar konkreta riktlinjer som medför till konsekvent redovisning. Den upplevda 

skillnaden i utfall som de olika leasingavtalen medför är enligt respondenterna de 

operationella avtalen orsak till. Möjligheten till kringgåendet av redovisning vid de 

operationella leasingavtal medför till att fler avtal blir klassificerade som dessa. Detta 

gäller även de avtal som har en innebörd som ett finansiellt avtal. Varför leasing ännu inte 

reducerat osäkerheten kring den varierande hanteringen av leasing har framgått vara ett 

tecken på vilket komplext ämne leasing är. Att reducera gränsdragningsproblematiken 

mellan avtalen kommer leda till att problematiken av leasingens olika avtal analyserats 

bli reducerad. Det kommer inte längre finnas möjligheter att välja mellan avtal menar 

respondenterna. Risken att andra finansieringsalternativ väljs eller att fler avtal med olika 

villkor ingås tros bli ännu vanligare. Tanken att leasingmarknaden ska bli påverkad 

genom att enbart redovisningen av leasing ändras anser KPMG vara märkligt. För 

leasingmarknaden anser vi åtminstone kommer bibehålla dess funktion trots ändringar i 

redovisningen på grund av minskade möjligheter att få tillgång på kapital idag.  

Vidare förklaras lättnadsregeln inom de kortfristiga leasingavtalen som ett alternativ som 

kan tänkas missbrukas i framtiden, då dessa innehåller samma behandling av redovisning 

som de nuvarande operationella leasingavtalen. Detta kan ses som en komplex situation 

där nya modeller och analyser kommer krävas av leasegivare för att inte se detta hända.  

5.2. Jämförbarhet och transparens inom redovisningen 
Det gemensamma regelverk som arbetas fram mellan IASB och FASB kommer att leda 

till att redovisning mellan företag och länder kommer bli mer jämförbar och 
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harmoniserad, det vill säga uppstå standardiserad redovisning globalt sett. Det har 

framgått att globaliseringen är en bidragande faktor till företagens tillväxt och det 

medverkar till större möjligheter att uppnå ekonomiska fördelar för företag. Leasing som 

finansieringsform anmärkts ha goda effekter på företags nyckeltal och lånevillkor vilket 

kan ses som en ytterligare anledning att välja leasing. Påverkan av de nya föreslagna 

ändringarna i IAS 17 har mött stor kritik på grund av de försämrade nyckeltal och 

lånevillkoren. I enlighet med bankers ovilja att ge ut kapital kommer leasing väl till hands, 

då det inte krävs lika stor kapitalinsats och att det kommer bli svårare att välja andra 

finansieringsalternativ som Ernst & Young förklarade.  

På grund av att redovisning i praktiken skilt sig från teorin har det uppstått en missvisande 

bild av leasingverksamheter inom de finansiella rapporterna. Vid intervjuerna ansågs det 

finnas ett behov att omarbeta IAS 17 till att redovisning av leasing ska ske i enlighet med 

dess verkliga ekonomiska innehåll. En intressant aspekt som framgick under intervjun 

med KPMG är att komplexiteten med leasing främst beror på dess förhållningssätt att 

vara en ”som om” redovisning. Detta förhållningssätt till redovisningen innebär att 

tillgångar inkluderat dess risker och förmåner ska redovisas som om tillgången var deras. 

Vi tror att den nya standarden kommer att bidra med att redovisningen blir ännu mer 

komplex då det frångås från att inte redovisa något i balansräkningen till att redovisa en 

tillgång och en skuld i en större utsträckning än i dagsläget. Initialt förväntas stor kritik 

möta de nya bestämmelserna då det kommer kräva mycket tid och arbetskraft att anpassa 

sig till de nya förslagen. Det förväntas småningom komma att uppstå rutiner och principer 

som förenklar arbetet att implementera de nya förslagen. KPMG anser att införandet av 

de nya redovisningsmodellerna vars största uppgift kommer vara att standardisera och ge 

riktlinjer för företag kring hur redovisningen av leasing ska gå till. Dessa modeller 

existerar inte i dagsläget men i och med införandet av det nya förslaget kommer 

redovisningen utifrån våra analyser att vara mer jämförbar olika organisationer emellan. 

Eftersom en tillgång lämnas utanför balansräkningen vid tillämpning av operationell 

leasing bidrar detta i sin tur i en resultatpåverkan på nyckeltal som soliditet och 

räntabilitet, vilket respondenten från Ernst & Young uttryckte. Ekonomin avspeglas inte 

på rätt sätt då ena avtalet förbättrar nyckeltalen medan det andra försämrar dessa. Just 

därför har nyckeltalen varit bland kriterierna bakom en ny standard då företag tenderar 

att visa goda nyckeltal. En annan syn på problematiken är den bristande transparensen att 

utge en fullständig finansiell bild av företagets leasing verksamhet till externa 

intressenter, till exempel aktieägarna. Transparensen inom redovisning anses även den 

komma att förbättras vilket grundas utifrån att samtliga leasingavtal ska redovisas vilket 

innebär att intressenter kommer få en fullständig och klar bild över leasing-transaktioner 

i företag.  

5.3. Komplexiteten inom leasing 
Komplexiteten i leasing inser vi är större än vad vi trodde från arbetets början. Samtliga 

respondenter från intervjuer uppmärksammade leasing som ett svårt begrepp att hantera 

i redovisningar. Varför detta är så har vi kommit fram till bero på dess olika uppfattningar 

kring hur leasing ska hanteras. Det upplevda missbruket inom redovisning av leasing tar 

inte hänsyn till intressenters behov på användbar finansiell information och analyserats 

komma att försvinna till en viss del av de föreslagna ändringarna. För att illustrera detta 

med ett exempel antar vi två företag, A och B med liknande karaktär av 
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leasingverksamheter varav ena tillämpar operationell leasing och det andra till finansiell 

leasing. Företag som tillämpar finansiell leasing kommer att visa sämre nyckeltal då 

allting tas upp i företagets balansräkning. Det positiva med denna typ av leasing är att 

externa intressenter bland annat aktieägarna kommer att få en bättre bild över företagets 

ekonomiska situation. I motsats till finansiell leasing, är operationell bristande i både 

nyckeltalsberäkning samt företagets finansiella situation. 

En ytterligare svårighet de nya förslagen till ny standard medför är övergångsperioden 

där KPMG betonar kommer tillämpas genom en retroaktiv bedömning, som innebär att 

avtal evalueras om och beräknas utifrån tidpunkten det ingicks med nuvarande 

bestämmelser. Komplexiteten anser vi vara hög angående övergångsperioden mellan 

gammal och ny standard eftersom kostnaderna för implementering och efterlevnad tros 

bli skyhöga. Detta innebär även att företag måste anlita specialiserade personer som 

innehar den kompetens som krävs för att utföra redovisningen tills företag vant sig vid 

den.  

Det nya förslaget att erhålla rätten att använda en tillgång med en motsvarande skuld för 

detta anses öka balansomslutningen, vilket företag ser kritiskt på. Effekter av det nya 

förslaget där samtliga leasingavtal ska tas upp i balansräkningar kommer bli negativa för 

företag som kostnadsbesparingar.  

Varför leasing delas in i olika avtal har menar BREC att göra med att alla tillgångar inte 

logiskt sett kan hanteras på liknande sätt i årsredovisningar, till exempel fastigheter och 

övriga kapitalkrävande tillgångar. Då IASB enligt KPMG beslutat att eliminera 

distinktionen mellan operationella och finansiella leasingavtal finner vi beslutet som 

framgår i teoretiska referensramen att rätten att använda förhållningssättet till tillgångar 

inte är optimalt för en välfungerande leasingmarknad. 

Anledningen till att operationella avtalen inte uppfyller IASBs krav på redovisning där 

externa intressenters inte kan ta del av en jämförbar och transparent 

redovisningsinformation. Utifrån detta anser vi att de operationella avtalen rymmer alltför 

stora möjligheter för kringgående av redovisning i balansräkningar. Då IASB och FASB 

preliminärt upprättat nya bestämmelser för leasingavtal där det tillvägagångssättet av 

operationell leasing elimineras helt men bibehåller samma tillvägagångssätt inom de 

kortfristiga avtalen. Så som Swedish bankers uttrycker anser vi att det finns stor risk att 

kringgående av framtida klassificeringar av leasingavtal kommer kompletteras genom att 

oftare ingå kortfristiga avtal.  

Eftersom lättnadsreglerna kan komma till att missbrukas, kommer problematiken med 

klassificeringen av de korta leasingavtalen att misstolkas, då de egentligen är tänkta för 

till exempel hotellnätter. Detta är inte möjligt för samtliga tillgångar då det till exempel 

inte går och leasa ett flygplan över en period på maximalt tolv månader. De möjligheter 

att förnya ett avtal kan komma att utnyttjas för korta leasingavtal där avsikten att förlänga 

avtalet fanns från början, innebär att tolkningsproblem kommer uppstå.  

Påverkan av nya bestämmelser menar vi kommer bli allra störst för leasetagare som 

använder operationell leasing för att finansiera sin verksamhet. Balansomslutning 

kommer hos leasetagare bli påverkad under en lång period och samtliga hyrda tillgångar 

kommer bli synliga i företag. Användare av finansiell leasing tros bli påverkade av 

föreslagna ändringar genom att få en ökning av kostnader i resultaträkningen.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel visas hur författarna kommit fram till svaret på forskningsfrågan och hur syftet 

med arbetet uppfylls. Samtidigt kan förslag på fortsätta studier att presenteras här, men 

huvudsakliga poängen med detta kapitel är att ge en snabb överblick över uppsatsens innehåll 

och dess huvudsakliga budskap 

6.1. Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka redovisningen av leasing samt hur leasing fungerar 

i praktiken och huruvida den nya standarden kommer att påverka leasing på ett negativt 

eller positivt sätt. Forskningsfrågan som ska besvaras är Vilka problem upplevs vid 

redovisningen av leasing och kommer en ny standard att lösa de eventuellt iakttagna 

problemen? 

Svaret på detta är att det existerar gränsdragningsproblematik mellan leasingavtal som 

genom en ny standard kommer att elimineras. Dock kommer nya problem i form av 

värderingsproblematik av leasing att uppstå.  

Utifrån den genomförda studien har det framgått att den nya standarden som i skrivandets 

stund fortfarande är under bearbetning, kommer att ha positiva och negativa effekter på 

redovisningen. Effekterna av den nya standarden kommer att påverka leasetagaren på så 

sätt att denne inte att kommer att kunna undgå att redovisa en tillgång. Studien har 

resulterat i ett kunskapsbidrag gällande leasing då det är ett komplext ämne som 

innehåller gränsdragningsproblem mellan de operationella och finansiella avtalen. Vi är 

övertygade om att den nya standarden kommer att påverka redovisningen på så sätt att 

problematiken kommer att upphöras till en viss del. Svårigheten med leasing i dagsläget 

ser vi ligga i gränsdragningsproblemet, detta beror på de principbaserade riktlinjer som 

framhäver olika tolkningsmöjligheter av subjektiva bedömningar utifrån olika individer.   

Problematiken med bristande jämförbarhet och transparens anser vi ligga till grund till 

varför en ny standard är under omarbetning. Vi ser att den nya standarden kommer att 

öka jämförbarheten på så sätt att alla avtal kommer att aktiveras, vilket resulterar i att alla 

tillgångar kommer att bli synliga i både balans- och resultaträkningen. Till följd av detta 

ser vi att även transparensproblemet kommer minskas eftersom leasingverksamheter 

inom företag kommer att bli synligare och därmed utge en fullständig finansiell bild till 

externa aktörer. 

Genom att det blivit svårare att få tillgång på kapital i dagens marknad anser vi att leasing 

har goda möjligheter att få en ökad betydelse. Som ett resultat av att banker blivit hårdare 

i sin bedömning vid kreditutgivning, kommer leasing att vara ett fördelaktigt alternativ i 

jämförelse med andra finansieringsalternativ och förväntas stiga. Det nya förslaget som 

fått kritik för sitt sätt för hur redovisningen ska hanteras kommer inte att ha en tillräckligt 

stor effekt för att påverka leasingmarknaden därmed påverka leasing som 

finansieringsalternativ. 

Vi fann att den nya standarden inte enbart innehåller lösningar på problematiken idag, 

utan framkallar även negativa effekter på redovisningen. Konsekvenserna av att eliminera 

gränsdragningsproblemet anser vi kommer att medföra att ny problematik kommer 

uppstå. Svårigheterna kommer framförallt att handla om komplexiteten i värderingar av 

avtal vid övergångsperioden. Det kommer även uppstå svårigheter kring värdering av 

avtal, på grund av att storleken inom vissa leasingavtal anses omöjliga att sätta ett värde 
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på, till exempel av flygplan och lokaler. Vi bedömer att värderingsproblematiken kommer 

att bli omfattande då det kommer krävas stora resurser men även lämplig kompetens för 

att kunna anpassa sig till de nya riktlinjerna. Att en retroaktiv bedömning kommer att tas 

hänsyn till förmodar vi sannolikt kommer bli gällande. 

Vi konstaterar utifrån det givna resultatet att en ny standard kommer att lösa de problem 

som uppstår i samband med missbruk av leasingavtal. Däremot anser vi att utrymme för 

missbruk av givna riktlinjer kommer att leva kvar vid klassificeringar av kortfristiga avtal. 

Med detta menar vi att samtliga avtal under en tolv månaders period redovisas på liknande 

sätt som den nuvarande operationella leasingen redovisas på.  

 

6.2. Reflektion över studiens genomförande 
Vi anser att studiens genomförande har varit lämplig för att kunna bidra med den kunskap 

som är relevant för att kunna komma fram till ett resultat. Resultatet vi åstadkommit beror 

på den omfattande kunskapsinsamlingen som utförts i form av inläsning av 

exponeringsutkast, elektroniska artiklar, intervjuer och tidskrifter. Denna djupgående 

insamling ligger till grund för analysen av nuvarande situation av leasing. Vi upplevde 

inga svårigheter att komma fram till ett slutgiltigt resultat av arbetet, däremot krävdes det 

en djupgående analys av insamlad fakta för att få en helhetsbild av leasing och dess 

innebörd. Till en början ställde vi oss frågande till antalet intervjuer (fyra) då vi ville få 

en stor utsträckning i svaren, men så småningom insåg vi att svaren som erhölls var av 

samma karaktär därmed kunde vi dra tillförlitliga slutsatser utifrån dessa intervjuer. 

Problemen som uppstått under studiens genomförande har varit relaterade till att förslaget 

inte blivit implementerat än samt vilken part förslaget ska utgå ifrån, leasetagare eller 

leasegivare. Detta gjorde att vi var tvungna till att ta ställning till vilken part som drabbas 

mest av förslaget vilket gjorde att valet föll på leasetagaren. 

 

6.3. Förslag till fortsatta studier 
Med hänsyn till den feedback som genom närmare 800 remissvar kom in, har IASB 

beslutat att publicera ett nytt utkast av redovisningen av leasing. Med denna anledning 

anser vi att det skulle vara intressant att undersöka vad det nya utkastet som kom ut den 

16 maj 2013 behandlar. Förslaget innehåller ytterligare ändringar i nuvarande 

leasingstandard, vilket vi skulle kunna tänkas utgå i enlighet med denna studies 

tillvägagångssätt för att se konsekvenser av det och om det uppfyller det resultat som vi 

kommit fram till. Sammanfattning av det nya utkastet finns hänvisat som bilaga. Eftersom 

leasing är ett komplext ämne föreslås studier av leasing ske längre fram i tiden, när 

standard väl implementerats då det vore intressant att se vilka faktiska ändringar som skett 

och se effekterna av dem och jämföra med vår studie. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Förändringar enligt nya exposure draft 
Det nämndes tidigare att leasing är ett sätt för företag att finansiera sina tillgångar på. I 

och med dagens behov av finansiering, har ”The 2013 World Leasing Yearbook” som 

specialiserar sig på att ta fram värdeberäkningar kring leasing, rapporterat att leasingavtal 

ingångna år 2011 uppgår till ett värde av 800 miljoner dollar. Problemet som uppstår 

under nuvarande leasing standard är att majoriteten av dessa ingångna avtal är inte 

redovisade i balansräkningen hos leasetagaren. Det senaste utkastet som handlar om 

leasing och är utgivet av IFRS betonar vikten på att redovisa alla leasingavtal längre än 

tolv månader i leasetagarens balansräkning. Detta för att göra redovisningen mer 

transparent och jämförbar (IFRS, 2013, s.3). 

”Right-of-use” modellen 

Samarbetet mellan IFRS och FASB har bidragit till att en modell för hantering av leasing 

har utvecklats. Modellen bygger på att i början, vid avtalets ingående, erhåller 

leasetagaren rätten att ”använda” tillgången under en viss tid. Med andra ord gäller avtalet 

inte köp av tillgången, utan mer rätten att använda tillgången, där leasegivaren har 

tillhandahållit leasetagaren den rätten.(IFRS, 2013, s. 4) 

Nuvarande standard bygger på två typer av avtal, finansiella och operationella. 

Utmärkande för det finansiella avtalet är att risker och fördelar med ägande övergår till 

leasetagaren, medan vid operationella avtal är riskerna och fördelarna kvar hos 

leasegivaren. Senaste utkastet omdefinierar dessa begrepp där ”right-of-use”-modellen 

används. I samband med denna, kommer riskerna och fördelarna automatiskt att övergå 

till leasetagaren vid samtliga avtal som är längre än tolv månader. Leasetagare, som ingår 

ett avtal som löper på tolv månader eller mindre, kan välja att få bära riskerna och 

fördelarna med tillgången, men inte obligerade att göra så. (IFRS, 2013, s. 4) 

Två ansatser att hantera leasing utgifter på 

Utbudet av olika leasingavtal har lett till att det uppkommit två ansatser att hantera leasing 

utgifter på. Det gamla utkastet behandlade en ansats att hantera leasing utgifter på och 

denna ansågs vara för begränsad då avtalens utformning och utsträckning varieras i hög 

grad. De nya ansatserna har enligt IFRS (2013) döpts till ”measurment och presentation 

of expenses and cash flows arising from a lease”. För att lättare bestämma vilken ansats 

som är mest lämplig därmed kunna tillämpas används en princip som är baserad på hur 

mycket en tillgång ”konsumeras eller används”. Principen är baserad på mängden av 

förbrukningen av den underliggande tillgången. Den återspeglar att det finns en skillnad 

mellan ett leasingavtal för vilket leasingtagaren betalar för den del som används eller 

förbrukas under leasingperioden samt ett leasingavtal där leasetagaren enbart betalar för 

användning. Därmed har principen fått namnet ”the consumption principle”, översatt 

konsumtionsprincipen (IFRS, 2013, s. 5).  

För att underlätta processen har avtalen klassificerats inom två olika områden, utrustning 

samt fordon och fastigheter. Leasetagaren i de flesta fallen konsumerar, använder endast 

en del av utrustning eller fordon som denne leasar. För att förklara detta på ett bättre sätt 

är det av betydelse att definiera vad som tillhör respektive kategori. Fastigheter är, som 

namnet indikerar, en typ av en anläggningstillgång. Utrustning samt fordon kan vara allt 

från flygplan, bilar, fartyg, truck, kopiatorer med mera, dessa kännetecknas ha en 



 
II 

 

begränsadekonomisk livslängd. Den ekonomiska livslängden bestämmer värdet på 

avskrivningarna och avskrivningar i sin tur gör att tillgången minskar i värde. 

Utmärkande är att dessa tillgångar deprecierar mer i början av sin ekonomiska livslängd 

än mot slutet. Just därför blir det så att i de fallen som ett sådant avtal ska ingås, fastställs 

leasing kostnaderna på så sätt att leasegivaren återvinner värdet av den del av tillgången 

som förbrukas men samtidigt erhålla avkastning på sin investering i tillgången (IFRS, 

2013, s. 5). 

Fastigheter har däremot inte samma egenskaper som nämnts innan. Detta eftersom 

fastigheter oftast har en lång livslängd, utöver det har fastigheter större 

amorteringsbetalningar än vad utrustning samt fordon har. Då fastighet och mark är två 

nära jämförliga begrepp kan vissa leasingavtal syfta på leasing av marken än själva 

fastigheten, och eftersom mark har i princip obestämd livslängd därmed inte riskera att 

”värdet” på marken konsumeras av leasetagaren handlar oftast avtalen om att 

leasegivaren ska få avkastning på sin investering i tillgången, utan att kräva återbetalning 

av själva investeringen (IFRS, 2013, s. 6). 

För att förenkla grund tänket har det valts att basera leasingavtalen på vilken typ av 

tillgång det är. Med andra ord: 

 De flesta leasingavtalen som behandlar utrustning/fordon klassas som ”Type A” 

leasing 

Medan 

 De flesta leasingavtalen som behandlar fastigheter klassas som ”Type B” leasing 

En leasetagare som ingår ”Type A” leasingavtal, förvärvar en del av den underliggande 

tillgången som denne förbrukar. Normalt betalas den delen av i form av leasing 

betalningar. Redovisningen av ”Type A” leasing kommer att ske på så sätt att 

amorteringen av tillgången kommer att bokföras under samma avsnitt som andra 

kostnader som bokförs (t.ex. avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, 

utrustning o.s.v.) medan räntan på leasing skulden bokförs under samma avsnitt som 

andra räntor bokförs. T.ex. räntor finansiella skulder (lån o.s.v.). 

I övrigt blir avgifterna för en ”Type B” leasing representativa. Dessa kommer baseras på 

att leasegivaren räknar med att få tillbaka avkastning på sin investering i tillgången. 

Avkastningen beräknas vara relativt jämn under hela leasingperioden. Redovisningen 

sker på så sätt att en klumpsumma bokförs i leasetagarens resultaträkning.  
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Hur ser leasing och redovisning av leasing ut idag?  

Vad är problematiken med/effekter av de redovisningsnormer som nuvarande standard 

har? 

Vad är ändringarna i förslagen till ny redovisningsstandard?  

Kommer problematiken i nuvarande standard upplösas eller kommer nya uppstå? (Tex. 

Missbruk av att inte följa redovisningsnormer på korrekt sätt) 

Eftersom samtliga leasingavtal ska tas upp i balansräkningen, hur kommer då detta att 

ske? 

Hur kommer redovisning av dem gå till? 

Hur ska leasetagare och leasegivare redovisa leasing enligt senaste förslaget? 

Förslaget tar upp att eliminera begreppen operationella och finansiella avtalen? 

Vilka kommer avtalen vara enligt ny standard?  

Hur tros användare av leasing påverkas av nya redovisningsregler? Kommer t.ex. 

kortfristiga leasingavtal att ingås oftare? (på grund av lättnadsregeln). 

Kommer andra finansieringsalternativ än leasing att väljas då komplexiteten i 

redovisningen ökar? 

Hur kommer övergångsperioden se ut mellan avtal som redan ingåtts och när ny standard 

implementeras? 

Hur beräknas dessa?  
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