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Sammanfattning 
 
Titel  Den outforskade parten i ett leasingavtal – En studie om hur 

leasegivande företag kommer att påverkas ifall en ny 
redovisningsstandard för leasing införs  

 
Författare  Fredrik Hellblom-Björn och Daniel Håkansson 
 
Handledare  Rolf Rundfelt 
 
Introduktion  IASB har under lång tid diskuterat behovet av en ny 

redovisningsstandard för leasing. Förslagen har mottagit 
mycket kritik, då många anser att de inte förbättrar 
redovisningen. Trots den stora kritiken på förslagen till 
leasegivares redovisning, har väldigt få studier genomförts 
på leasegivare. 

 
Syfte  Syftet med studien är att undersöka hur leasegivande företag 

kommer att påverkas om en ny redovisningsstandard för 
leasing införs. 

 
Metod  Studiens induktiva ansats innebär att insamlad empiri har 

bildat grund för de slutsatser som dras. Undersökningens 
design har följt en Små-N-studie, vilket innebär att ett 
mindre antal kvalitativa intervjuer har utförts. Intervjuerna 
har genomförts med redovisningsexperter, 
leasegivarrepresentanter och en analytiker. 

 
Slutsats  Studien visar att en ny redovisningsstandard för leasing 

kommer att påverka leasegivare på flera olika sätt. Till följd 
av ökade krav på upplysningar, samt en mer komplex 
redovisning, kommer leasegivare påverkas negativt 
kostnadsmässigt. Främst sker detta via högre administrativa 
kostnader och betydande implementeringskostnader. 
Leasegivarna riskerar även att påverkas negativt av en 
minskad efterfrågan av leasing som finansieringslösning, till 
följd av en mer komplex redovisning för leasetagarna. 

 
Nyckelord  Leasegivare, Leasing, Exposure Draft, IFRS, IAS 17 
 
 



Abstract 
 
Title  The unexplored part of a lease – A study on how lessors will 

be affected if a new accounting standard for leases is adopted 
  
Authors  Fredrik Hellblom-Björn och Daniel Håkansson 
 
Supervisor  Rolf Rundfelt 
 
Introduction  The IASB has for a long time discussed the need for a new 

accounting standard for leases. The proposed standards have 
met a lot of criticism, since many find they don’t enhance the 
accounting. In spite of the criticism of lessor accounting, 
very few studies have been conducted on lessors.  

 
Aim  The purpose of this study is to explore how lessors will be 

affected if a new accounting standard for leases is adopted. 	  
 
Method  The inductive approach of the study means that the gathered 

empirical material forms the basis for the made conclusions. 
The design of the study is a small-N study, which means that 
a small number of interviews have been conducted. The 
interviews were held with accounting experts, lessors and a 
financial analyst.  

 
Conclusion  The study shows that a new accounting standard for leases 

will affect lessors in several ways. A consequence of 
increased mandatory disclosure and a more complex 
accounting will affect the lessors costs negatively.  The costs 
will primarily increase through higher administrative burden 
and implementation costs. The lessors also risk being 
affected negatively by a decreased demand for leasing as 
financing solution as a consequence of more complex lessee 
accounting. 

 
Keywords  Lessor, Leasing, Exposure Draft, IFRS, IAS 17 
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1 Inledning 
“[…] the proposal could increase the liabilities of publicly traded U.S. Companies by 
$1.5 trillion – a sum greater than the gross domestic product (GDP) of more than 90 
percent of the countries in the world [...]” Day och Stuart (2013, s. 11) 

1.1 Bakgrund 
Förslaget som Day och Stuart (2013) diskuterar i citatet ovan är utkastet1 till en ny 
leasingstandard som gavs ut av IASB 2013. De fann att om den föreslagna standarden 
skulle bli gällande, kommer noterade företag2 bli tvungna att ta upp fler skulder i 
balansräkningen (ibid.). Det skiljer sig från dagens redovisning där det finns en 
möjlighet att redovisa tillgångar och skulder kopplade till operationell leasing utanför 
balansräkningen (ibid.). Möjligheten att hålla leasingkontrakt utanför balansräkningen 
har länge varit ett ämne som har kritiserats av lagstiftare, användare och investerare. Det 
dröjde dock till 2005 innan en första officiell utredning påbörjades av U.S. Securities 
and Exchange Commission. Den kom fram till att en förändring behövdes för 
redovisningen av leasingkontrakt. Som svar på utredningen startade FASB och IASB ett 
gemensamt projekt med syfte att skapa en mer förståelig och fullständig bild av 
företagens leasingaktiviteter. Syftet var att underlätta för användarna av de finansiella 
rapporterna (IASB, 2006). Även om projektet är gemensamt, har vi valt att fokusera på 
de val som IASB gjort, då det är deras beslut som påverkar leasegivare som redovisar 
enligt IFRS. Ytterligare en anledning till att vi enbart lagt fokus på IASB är att det i 
dagsläget finns mycket som talar för att det inte kommer att ges ut en gemensam 
standard, till följd av meningsskiljaktigheter (IASB, 2014). IASB (2009) ansåg att 
leasing var en fråga som var viktig att behandla, då leasing är en stor källa till många 
företags finansiering. De vill se hög kvalitet i redovisningen av leasingkontrakt, som ger 
användarna av de finansiella rapporterna en komplett och begriplig bild av företagens 
leasingverksamhet. I dagsläget är det ett problem, då kvaliteten på redovisningen inte 
uppnår önskad nivå. Problemet är främst kopplat till leasetagarnas redovisning av 
leasingavtal. 
 
Den största kritiken mot dagens standard har varit att leasetagare ofta inte tar upp den 
leasade tillgången i sin balansräkning (Biondi et al., 2011). Kritik har också riktats mot 
definitionen som avgör om ett avtal ska klassas som finansiellt eller operationellt, då det 
anses vara baserat på en olämplig definition3 (ibid.). Enligt Pounder (2009) ger de 
finansiella rapporterna inte en rättvisande bild av leasingavtal, då den juridiska formen 
av ett avtal ofta blir det som avgör redovisningsmetod. Det är ett problem då det istället 
                                                
1 Exposure Draft 2013/6  
2 Företag som följer FAS 13 & IAS 17 
3 För definition av ett leasingavtals klassificering, se kapitel 2. 
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borde vara den ekonomiska innebörden av leasingavtalet som är avgörande för val av 
leasingmetod. Denna imperfektion i redovisningen har gett företag möjlighet att 
strukturera leasingavtal, så de passar företagets ekonomiska mål (Franzen, Rogers & 
Simin, 2009). 
 
Det senaste utkastet innebar att den nuvarande modellen för redovisning och 
klassificering av leasingavtal, som grundas i den ekonomiska innebörden av 
transaktionen 4 , ersätts med en ”rätt att använda-modell”. Där ses istället 
leasingtransaktionen som en överföring av en tidsbestämd nyttjandelicens (IASB, 
2013a). Anledningen är att IASB anser att företag manipulerar de avtal som skrivs, för 
att undvika att leasade tillgångar hamnar i leasetagarens balansräkning. Syftet med 
manipuleringen är att få avtalen klassificerade som operationella (Dhaliwal, Lee & 
Neamtiu, 2011; Franzen et al. 2009). Enligt Franzen et al. (2009) ökade operationell 
leasing med 745 procent under åren 1980-2007. Om nuvärdet av hyrorna togs in i 
balansräkningen skulle den genomsnittliga skulden i företagen öka med 50-75 procent 
(ibid.). På så sätt skulle ett antal nyckeltal som används för att bedöma stabilitet vid 
finansieringsprövningar påverkas kraftigt (ibid.). Utöver påverkan på balansräkningen 
tror Pounder (2012) att en ny leasingstandard medför ökade kostnader och en ökad 
komplexitet för både leasetagare och leasegivare. 
 
I den process som IASB genomgår för att ta fram en ny standard för leasing, har de 
bland annat gett ut ett Discussion Paper och två stycken Exposure Draft. Att IASB ger 
ut två Exposure Draft är ovanligt, vilket kan indikera att de har problem att få medhåll 
för sitt förslag hos användare och framtagare. Att det finns problem i processen visar sig 
i de olika förslagen genom att redovisningsmodellerna ändras mellan utgåvorna. När 
leasing togs upp på agendan över vilka projekt som IASB skulle ta sig an, var en 
utgångspunkt att det var hos leasetagarna problemen fanns. Därför var det deras 
redovisning som stod i fokus för förändring. Leasegivarnas redovisning ansågs fungera 
bra vilket gjorde att inget fokus lades på en förändrad redovisning för dem. I det 
Discussion Paper IASB gav ut 2009 var således fokus riktat på leasetagarna och hur en 
förändring av deras redovisning borde se ut. Avsnittet som behandlade leasegivarnas 
redovisning fokuserade främst på hur en kommande standard för leasegivare skulle tas 
an. Det nämndes att det fanns flera problem, några till följd av en förändring i 
redovisning för leasetagare. Dessa skulle behöva lösas innan en ny standard skulle vara 
möjlig att genomföra. 
 
Nästa steg i processen efter Discussion Paper var utgivandet av ett Exposure Draft, 
vilket gavs ut under 2010. I det var förslaget att leasetagare och leasegivare skulle 
använda sig av en “rätt att använda-modell” för redovisning av leasingavtal. För 
                                                
4 Den ekonomiska innebörden av ett leasingavtal kan vara antingen köp eller hyra. 



 3 

leasetagarna innebar det att de skulle redovisa en tillgång som representerade rätten till 
användning av den underliggande tillgången, samt en skuld för kommande 
leasebetalningar. Till skillnad från det Discussion Paper som gavs ut 2009, fanns nu 
även en förändrad redovisning för leasegivare inkluderad i utkastet. IASB gav två 
förslag på tillvägagångssätt, antingen skulle leasegivaren ha kvar eller ta bort den 
underliggande tillgången från balansräkningen. Kritiken från berörda organisationer 
världen över lät inte vänta på sig och under kommentarsperioden inkom 760 
kommentarer med olika typer av förslag på hur utkastet borde ändras (IASB, 2011). 
Många av respondenterna ansåg att förslaget till ny leasingstandard var en dålig idé, då 
de tyckte att de modeller som nuvarande standarder är uppbyggda på fungerar bra, 
varför en förändring var onödig (ibid.).   
 
IASB tog till sig kritiken och arbetade om förslagen, vilket mynnade ut i ett nytt utkast 
som gavs ut i maj 2013. Det innehöll nya förslag på hur leasing borde redovisas. Syftet 
hade utvecklats och det förtydligades att ett företag ska redovisa alla tillgångar och 
skulder som ett leasingavtal ger upphov till. För både leasegivare och leasetagare hade 
begreppen finansiell och operationell leasing bytts ut mot Typ A- och Typ B-leasing5. 
Tongångarna var mildare i de över 630 kommentarer som IASB tog emot, jämfört med 
de kommentarer som de fick i samband med det först utgivna utkastet (IASB, 2013b). 
Majoriteten av kommentarerna uttryckte uppskattning över de föreslagna ändringarna 
för leasetagarna, men många var missnöjda med viktiga delar i standarden. Exempelvis 
fick avsnittet gällande leasegivare mycket kritik. Majoriteten ansåg att den nuvarande 
standarden fungerar och att föreslagna förändringar inte medförde någon förbättring av 
redovisningen6. 
 

1.2 Problemdiskussion 
IASB (2013a) menar att den största kritik som riktats mot dagens standard gällande 
leasing har att göra med hur leasetagares redovisning av operationella leasingavtal 
utförts. I och med förslaget till förändring av leasetagarnas redovisningsmetoder 
bestämde IASB dock att ett förslag på ny redovisning för leasegivarna också var viktigt. 
Det ansågs att skilda redovisningsmodeller för leasegivare och leasetagare skulle kunna 
leda till problem (IASB, 2009). Exempelvis skulle nya möjligheter för strukturerade 
avtal7 kunna uppstå, vilket skulle minska begripligheten i de finansiella rapporterna 
(ibid.). Ett flertal kommentarer kritiserade beslutet (IASB, 2013b). Majoriteten av 
                                                
5 Typ B innefattar främst fastigheter, medan resterande leasar på minst tolv månader klassificeras som 
Typ A-leasing. Se utförligare beskrivning i kapitel 2.2. 
6 För en djupare beskrivning av den bakomliggande problematiken, se Bilaga 1.  
 
7 Med strukturerade avtal menas att vissa företag väljer att skriva ett kontrakt med vissa förutsättningar, 
för att på så sätt kunna säkerställa att företagets redovisning kommer ske på ett för dem fördelaktigt sätt. 
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kommentarerna ansåg att leasegivarnas redovisning i grunden inte är felaktig. Dessa var 
av åsikten att leasegivarnas redovisning inte borde förändras, enbart till följd av att 
leasetagarnas redovisning förändras (ibid.).  
 
Grefberg och Thunander (2010) diskuterade det första utkastet och menade att ett stort 
antal företags finansieringsavtal kommer att påverkas om standarden införs. Det skulle 
få stor betydelse för storleken på finansiella skulder och räntekostnader. De ansåg att 
företag som tidigare redovisat ingen eller låga nivåer av skuld, kommer behöva utveckla 
nya rutiner för att redovisa skulden (ibid.). Anledningen till att dessa företag påverkas, 
är att de i dagsläget inte har befintliga system för att hantera skulden. De gör även 
bedömningen att flera lånevillkor kommer påverkas av en standardförändring, då flera 
nyckeltal förändras. Även Marton (2011) diskuterar den problematik som uppstår som 
följd av det första utkastet till leasingredovisning och fokuserar på frågor kopplade till 
jämförbarhet mellan leasetagare. Han nämner även frågan om leasegivares redovisning, 
men vidareutvecklar inte den (ibid.). Samtidigt som ämnet leasing är högaktuellt saknas 
det debatt kring hur leasegivare påverkas. 
 
För att kunna tillämpa det utkast som gavs ut 2010 skulle nya kunskaper, kontroller och 
rutiner krävas (Hepp & Gupta, 2010). Den nya processen ställer högre krav på 
affärskunskap och professionell bedömning för en värdering av varje enskild 
komponent i ett leasingkontrakt. Dessutom skulle den förmodligen komma att kräva 
uppdaterade system och rutiner, för att ta fram underlag till de finansiella rapporterna. 
(Hepp & Gupta, 2010; Pounder, 2012). Att de förändringar ett förslag ger leder till 
oönskade ekonomiska konsekvenser, är ett argument som använts under lång tid av 
lobbygrupper. Standardsättarna fokuserar ofta på att göra inflytelserika grupper nöjda, 
på bekostnad av andra grupper (Beattie et al., 2006). Dessa grupper glöms bort eller 
förbises i diskussionerna kring vad som behöver förändras i förslagen (ibid.). Den 
förmodade påverkan som uppstår om det senaste utkastet införs är hårdare 
upplysningskrav, ökade administrativa resurser samt krav på mer omfattande 
systemstöd (Bengtsson, 2013). 
 
Bauman och Francis (2011) diskuterade kring den befintliga leasingforskningen och 
fann att det för leasetagande företag finns omfattande forskning. Det gäller bland annat 
hur effekten av kapitalisering av leasing påverkar de finansiella rapporterna, samt 
likheterna mellan leasing och skulder. Däremot fann de endast tre tidigare studier om 
leasegivande företag och konstaterade att tidigare forskning på leasegivarnas 
redovisning är bristande; ”the prior research on lessor accounting issues offers very few 
insights” (Bauman & Francis, 2011, s.248).  Två av studierna på leasegivarna 
fokuserade på sambandet mellan ett företags residualvärden och resultat (Johnson, 
Dowen & Norton, 1993; Powers & Revsine, 1989) medan den tredje behandlade 
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problem som hänger samman med leasefordringar (Crosby, 2003). Studien som 
Bauman och Francis (2011) genomförde, undersökte hur väl noterade leasegivare på 
amerikanska börser följer de regler som finns uppställda för leasingredovisning. De 
fann att det finns stora skillnader i hur företag väljer att rapportera information i sina 
noter, men även skillnad i kvalitet på den information som gavs ut. 
 
Leasegivarna är den bortglömda halvan av leasingredovisningen (Bauman & Francis, 
2011). Trots att leasegivare inte ägnats någon större akademisk uppmärksamhet, har 
starka åsikter kommit fram i kommentarer på det senaste utkastet. Åsikter har framförts 
dels som kommentarer på utkastet, men även i artiklar på ämnet. Dessa åsikter har varit 
kritiska till att leasegivares redovisning ska förändras, då den anses vara väl fungerande. 
Att denna mindre uppmärksammade del av leasingredovisningen nu fått större 
uppmärksamhet, anser vi vara mycket intressant. 

1.3 Forskningsfrågor 
Tidigare förd diskussion har mynnat ut i följande huvudfråga som vi ämnar svara på i 
denna studie: Vilka konsekvenser får en förändrad redovisningsstandard för leasing på 
leasegivande företag? 
 
För att svara på denna huvudfråga kommer vi att ta hjälp av följande underfrågor: 

• Hur kommer nya redovisningsmodeller påverka leasegivare? 
• Hur kommer ett utökat upplysningskrav påverka leasegivarna? 
• Hur och var kommer kostnader förändras till följd av en ny standard? 
• Hur påverkas leasegivare av den förändrade redovisningen för leasetagare? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur leasegivande företag kommer att påverkas om 
en ny redovisningsstandard för leasing införs. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 2   I kapitlet presenteras dagens gällande standard för leasingavtal, IAS 17, 

samt utkastet till ny standard, Exposure Draft 2013/6.  
 
Kapitel 3   I kapitlet behandlas uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet 

inleds med genomgång av vald forskningsstrategi, ansats och 
undersökningsdesign. Därefter redovisas metoden för uppsatsens 
empiriinsamling och avslutas sedan med en diskussion kring källkritik 
och uppsatsens trovärdighet. 

 
Kapitel 4    I kapitlet görs en genomgång av normgivningsprocessen för att läsaren 

ska förstå vilket stadie standardprocessen befinner sig i. Därefter följer 
en beskrivning av kvalitativa egenskaper IASB har lyft fram som viktiga 
i ämnet leasing. Slutligen presenteras tidigare forskning på leasegivare, 
redovisning och upplysningar. 

 
Kapitel 5    I kapitlet sammanställs de intervjuer som genomförts. Inledningsvis 

presenteras respondenterna, varpå det empiriska materialet presenteras 
kategoriserat utifrån identifierade teman. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av det empiriska resultatet. 

 
Kapitel 6    I kapitlet analyseras det empiriska resultatet i relation till det material 

som återfinns i referensramen. 
 
Kapitel 7     I kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens frågeställningar och 

syfte. Därefter följer avslutande reflektioner följt av förslag på fortsatta 
forskningsområden. 
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2 Skillnader mellan IAS 17 och Utkastet 
I kapitlet presenteras dagens gällande standard för leasingavtal, IAS 17, samt utkastet 
till ny standard, Exposure Draft 2013/6.  

2.1 IAS 17 
IAS 17 är den gällande standarden för redovisning av leasingavtal, för de företag som 
följer IFRS-regelverket. Standarden behandlar redovisningen av leasingavtal för både 
leasegivare och leasetagare. Leasingavtal ska klassificeras utifrån i vilken omfattning 
ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med ägandet av den underliggande 
tillgången, ligger hos leasegivaren eller leasetagaren. Om de ekonomiska riskerna och 
fördelarna hos en tillgång i all väsentlighet överförs från leasegivaren till leasetagaren, 
ska avtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal. Överförs inte de ekonomiska 
riskerna och fördelarna i all väsentlighet, ska leasingavtalet klassificeras som ett 
operationellt leasingavtal. 
 
Ett leasingavtals klassificering som finansiellt eller operationellt beror således inte på 
dess civilrättsliga form, utan den ekonomiska innebörden. Det finns olika tecken som 
kan antyda att ett avtal ska klassificeras som finansiellt. Exempel på detta är avtal där 
äganderätten till tillgången övergår till leasetagaren från leasegivaren när leasingavtalet 
har löpt ut. Ett annat exempel är avtal där leasetagaren har rätt att köpa den 
underliggande tillgången till ett pris som understiger förväntat verkligt värde, med ett så 
stort belopp att det vid avtalets början framstår som troligt att köpet kommer 
genomföras. Även avtal där leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets 
ekonomiska livslängd, oberoende av om äganderätten övergår eller inte, ska avtalet 
klassificeras som finansiellt. 
 
Leasetagaren ska när det gäller finansiella leasingavtal redovisa avtalen som tillgångar 
och skulder i balansräkningen, till leasingobjektets verkliga värde eller till nuvärdet av 
minimileaseavgiften om detta är lägre. Leasetagaren ska när det gäller operationella 
leasingavtal kostnadsföra leasingavgiften linjärt över leasingperioden, vilket innebär att 
de inte tas upp i balansräkningen. 
 
Leasegivare ska när det gäller finansiella leasingavtal redovisa tillgångarna som en 
fordran i balansräkningen, till ett belopp som motsvarar nettoinvesteringen i den 
underliggande tillgången. De betalningar som görs av leasetagaren ska behandlas som 
finansiella intäkter samt betalning av fordran. Denna intäkt ska redovisas så att en jämn 
förräntning sker under varje period. Leasegivare ska när det gäller operationella 
leasingavtal redovisa tillgångarna i balansräkningen och fördela dessa på slag av 
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tillgång. De intäkter som uppstår från leasingen ska periodiseras linjärt under avtalets 
längd, då leasegivaren vid operationella leasingavtal behåller leasingtillgången i sin 
balansräkning. 

2.2 Exposure Draft 2013/6 
Exposure Draft 2013/6 är det senaste utkastet till ny redovisningsstandard gällande 
leasing8. Grundprincipen i förslaget är att ett företag ska redovisa tillgångar och skulder 
som uppstår från leasing. Syftet med standarden är att säkerställa att leasetagare och 
leasegivare ska rapportera användbar information till användarna avseende storleken på, 
tidpunkten för och osäkerheten kring de kassaflöden som uppstår av ett leasingkontrakt. 
Ett sådant kontrakt definieras som ett avtal där rätten att nyttja en tillgång överförs 
under en period i utbyte mot vederlag. När ett leasingavtal ingås ska en klassificering 
göras, antingen som ett Typ A- eller Typ B-avtal. När leasingavtalet har klassificerats 
ska ingen omprövning av vald klassificering göras. 
 
Ett avtal ska klassificeras som Typ A, såvida den underliggande tillgången inte är en 
fastighet. Inte heller får de kriterier som utkastet ställer upp vara uppfyllda, i så fall ska 
det klassificeras som ett Typ B-avtal. De kriterier som inte får vara uppfyllda för en 
klassificering som Typ A, är bland annat att leasingperioden motsvarar en obetydlig del 
av den underliggande tillgångens ekonomiska livslängd. Om nuvärdet av 
leasebetalningarna är insignifikanta relativt det verkliga värdet på den underliggande 
tillgången ska avtalet klassificeras som Typ B. Om den underliggande tillgången är en 
fastighet ska avtalet klassificeras som Typ B. Det ska dock inte göras om leasingavtalet 
motsvarar en övervägande del av den underliggande tillgångens ekonomiska livslängd. 
Ej heller om nuvärdet av leasebetalningarna motsvarar substantiellt allt av det verkliga 
värdet på den underliggande tillgången ska det klassificeras som Typ B. Oavsett vad 
övriga punkter krävt så ska ett leasingavtal klassificeras som Typ A om leasetagaren har 
ekonomiska motiv att använda en möjlighet att förvärva den underliggande tillgången. 
 
Leasetagaren ska vid avtalets påbörjande ta upp en tillgång till följd av den överförda 
rätten att använda en tillgång under leasingperioden, samt ta upp en leasingskuld. 
Leasingskulden ska bestå av de fastställda leasebetalningarna, de variabla 
leasebetalningarna och det belopp som förväntas betalas som residualvärdesgaranti. För 
Typ A-leasing ska leasetagaren skriva av tillgången linjärt och för Typ B-leasing ska 
avskrivningen bestämmas som skillnaden mellan den periodiska leasekostnaden och 
upplösningen av leasingskulden. 
 

                                                
8 För det första utkastet, se Bilaga 2. 
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Om ett leasingavtal skrivs på max 12 månader eller kortare, utan möjlighet till 
förlängning, klassificeras det som en “short term-lease”. Om möjligheten finns att 
förvärva den underliggande tillgången kan avtalet inte klassificeras som ett sådant 
kontrakt, utan ska klassificeras som antingen Typ A- eller Typ B-avtal. 
 
Leasegivaren ska vid Typ A-redovisning ta bort tillgången från sin balansräkning och 
istället ta upp en fordran, en residualtillgång samt ta upp eventuell vinst eller förlust. 
Fordran består av de nuvärdesberäknade framtida leasebetalningarna plus eventuella 
direkta kostnader. Residualvärdet består av det förväntade framtida värdet på den 
underliggande tillgången, nuvärdet på förväntade variabla leasebetalningar och all ej 
intjänad vinst. De minskningar av leasefordran som sker via leasebetalningar ska tas 
upp som en ränteintäkt, så även de minskningar av residualvärdet som sker. Löpande 
under leasingperioden ska leasegivaren göra omvärderingar av leasefordran, så att den 
motsvarar förändringarna på leasebetalningarna och även förändringar i 
diskonteringsräntan. Residualvärdet på tillgången ska justeras för att stämma överens 
med det belopp leasegivaren förväntas erhålla vid leasingperiodens slut. Dessutom ska 
skillnaden mellan det redovisade värdet på leasefordran och residualtillgången före och 
efter omvärderingen tas upp som vinst eller förlust. Leasegivare ska vid Typ B-
redovisning ta upp leasebetalningar som finansiella intäkter, som vinst eller förlust 
fördelat över leasingperioden. De variabla leasebetalningarna ska tas upp som vinst eller 
förlust i den period som de har intjänats.   

2.3 Sammanfattning skillnader 
De främsta skillnaderna mellan IAS 17 och utkastet sammanställs nedan i en tabell.  
 
Typ av skillnad IAS 17 ED 2013/6 

Syfte 
Ge anvisningar för 
redovisning av leasing 

Tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen 

Klassificering 
Operationell-/Finansiell 
Leasing Typ A/B 

Klassificering utifrån 
Ekonomiska risker och 
fördelar 

Avtal utom fastigheter som 
Typ A, övriga som Typ B 

Leasetagare: Redovisning 
av Operationell/Typ A 

Kostnader redovisas i 
resultaträkningen 

Tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen 

Leasetagare: Redovisning 
av Finansiell/Typ B 

Tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen 

Tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen 

Leasegivare: Redovisning 
av Operationell/Typ A 

Tillgångar redovisas i 
balansräkningen 

Tillgångar tas bort från 
balansräkningen, ersätts 
med fordringar 

Leasegivare: Redovisning 
av Finansiell/Typ B 

Tillgångar redovisas som 
fordran i balansräkningen 

Leasebetalningar som 
finansiella intäkter i 
resultaträkningen 

Tabell 1: Redovisningsskillnader  
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3 Metod 
I kapitlet behandlas uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 
genomgång av vald forskningsstrategi, ansats och undersökningsdesign. Därefter 
redovisas metoden för uppsatsens empiriinsamling och avslutas sedan med en 
diskussion kring källkritik och uppsatsens trovärdighet. 

3.1 Forskningsstrategi 
Studien undersöker hur leasegivande företag påverkas om det senaste utkastet införs 
som ny standard för redovisning av leasing. För att kunna undersöka den framtida 
effekten av en ny standard valde vi att genomföra intervjuer, då det är åsikter kring 
framtiden som vi efterfrågat. Då den insamlade empirin består av ord och tankar lämpar 
sig en kvalitativ studie (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna genomfördes i första hand 
med redovisningsexperter. De valdes för deras kunskap inom området och då de även 
var insatta i utkastet. Vi valde också att intervjua personer på företag som är leasegivare 
för att få deras syn på det nya utkastet, samt en intervju med en analytiker för att få 
dennes perspektiv. Ett alternativ hade varit att använda sig av en enkätundersökning för 
att nå ut till ett större urval. Nackdelen med en sådan typ av studie är att tankar och 
åsikter blir svåra att fråga om, vilket gjorde att vi valde en intervjubaserad studie (ibid.). 
Det gav oss möjlighet att gå ner på djupet gällande åsikter hos intervjupersonerna. Hade 
istället en enkätundersökning genomförts så skulle en kvalitativ studie vara mindre 
lämplig. I det fallet skulle en kvantitativ studie lämpa sig bättre då en sådan fokuserar 
på att undersöka något på bredden, för att sedan kunna generalisera utifrån de 
iakttagelser som görs (Eliasson, 2006). 

3.2 Ansats & Forskningssynsätt 
Då studien utgått från den empiri som samlats in, antog den på så sätt ett induktivt 
synsätt (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att tyngdpunkten legat på empiri är att 
det till stor del saknas forskning inom det valda ämnesområdet. Att det undersökta 
området dessutom är en framtida förändring av en redovisningsstandard bidrog även till 
valet. Ett alternativ hade varit att använda teorier som grund för undersökningen och 
testa dem mot empirin, för att se om teorin var tillämpbar på vår specifika situation. Om 
den typen av undersökning hade genomförts, skulle studien ha antagit en deduktiv 
ansats (ibid.). Eftersom förändringen inte var genomförd fanns det således ingen 
teoretisk bild av den, vilket ledde till att vi ville ha verkligheten som utgångspunkt. 
Därmed var en induktiv studie mer passande för att svara på studiens syfte. Trots detta 
lades stor vikt lagts vid att undersöka litteratur och teori inom området. Det gjordes för 
att skapa en grundförståelse för området och inhämta den förkunskap som behövdes för 
att kunna genomföra intervjuerna. Förkunskapen behövdes även för att förstå de många 
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begrepp och processer som finns inom området. Den teoretiska grunden användes även 
för att skapa ramar för intervjuerna och för att säkra att relevant data kan samlas in från 
dessa. Den teori och litteratur som undersöktes testades sedan inte, vilket enligt Bryman 
och Bell (2011) hade varit målet i en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen lägger 
istället vikt vid hur individerna i undersökningen uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet (ibid.). Således har vi studerat och analyserat de svar vi fått och därefter 
kunnat sammanställa en samlad bild av åsikterna kring utkastet och de konsekvenser 
som uppstår av detta.  

3.3 Undersökningsdesign 
Upplägget av studien tog sin utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som ställts 
upp. Enligt Jacobsen (2002) bör en undersökning klassificeras som intensiv eller 
extensiv, för att en lämplig design ska göras. Då vår studie riktat in sig på att undersöka 
en liten grupp av intressenter som har åsikter om och påverkas av en 
standardförändring, har vi valt att se studien som intensiv. Det innebär att 
undersökningen genomförs på djupet, vilket kännetecknar en intensiv studie. 
Alternativet hade varit att en ytligare typ av studie genomfördes, vilket hade resulterat i 
en extensiv studie. Det hade lämpat sig om en kvantitativ studie hade genomförts.   
 
Vid intensiva studier finns det i vanliga fall två typer av undersökningar som brukar 
genomföras, fallstudier och små-N-studier (ibid.). Valet mellan en små-N-studie och en 
fallstudie är i många fall hårfin. Jacobsen (2002) menar att en små-N-studie generellt 
bör väljas om studien ämnar undersöka ett fenomen. En fallstudie är mer passande då en 
specifik plats eller situation ska beskrivas (ibid.). Tanken med studien var att undersöka 
ett specifikt fenomen, vad intervjupersonerna anser kommer påverka leasegivare om en 
ny standard införs. Därmed valde vi att genomföra en små-N-studie. Undersökningen 
kommer belysa problematiken från olika intressenters perspektiv och gå ner på djupet i 
de olika personernas åsikter, vilket gör denna typ av undersökningsmodell lämplig. 
Hade undersökningen istället gått ut på att beskriva hur ett företag eller en typ av 
leasegivare påverkas av en ny standard, skulle en fallstudie vara mer passande (ibid.). 
 
Vid små-N-studier väljs enbart ett fåtal enheter ut, vanligtvis 5-10 stycken, och denna 
överskådliga mängd möjliggör för forskaren att gå på djupet med varje enhet (Jacobsen, 
2002). Denna typ av studie plockar ofta ut enheter från olika kontexter, vilket gör att 
fokus hamnar på ett speciellt fenomen (ibid.). Fenomenet kan dock belysas från olika 
utgångspunkter och jämfört med fallstudie ligger mindre fokus på plats (ibid.) För att 
utföra vår små-N-studie genomfördes intervjuer som syftade till att finna 
uppfattningarna hos respondenterna. 
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3.4 Intervjuer 
För insamlandet av empiri använde vi oss av kvalitativa intervjuer, där man “söker 
förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors 
erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” (Kvale, 
2008, s. 11). Syftet med en kvalitativ forskningsintervju blir således att förstå 
verkligheten ur intervjupersonens perspektiv (Kvale, 2008). Det stämde väl överens 
med studiens syfte, då vi ville undersöka hur leasegivare påverkas av den förändring det 
nya utkastet ger upphov till. Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla 
nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter, med särskilt fokus på den 
intervjuades livsvärld. Således fokuserar den på ord och inte siffror (ibid.). Denna typ 
av undersökning ger därmed en djup förståelse av de intervjuade personernas tankar och 
åsikter, vilket också eftersöks i studien. 
 
När en intervjustudie genomförs är det lämpligt att välja en viss typ av intervju som 
möjliggör att rätt information kan samlas in, utifrån studiens mål (Bryman & Bell, 
2011). De vanligaste typerna är strukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vi valde 
att använda semistrukturerade intervjuer, då de möjliggör för intervjuaren att lägga 
större vikt vid vad den intervjuade personen berättar samt hur de uppfattar problem och 
händelser (ibid.). Den semistrukturerade intervjun är flexibel då intervjuaren har en 
intervjuguide som möjliggör att den intervjuade får större spelrum att lämna svar. 
Samtidigt tillåter det intervjuaren att bearbeta den information som lämnas av 
intervjupersonen och ställa följdfrågor (ibid.). Alternativt hade den strukturerade 
intervjun valts. Då den kräver att intervjuaren ställer samma frågor, i samma ordning, 
till alla intervjupersoner ansågs den för denna studie allt för oflexibel. Den hade inte 
tillåtit spontana följdfrågor eller givit respondenterna möjlighet att utveckla sina svar, 
vilket inte var passande för studien. Istället gav den semistrukturerade en mer flexibel 
struktur i och med den öppna intervjuguiden. Det bidrog till att det verkligen var 
intervjupersonens synpunkter som kom fram, från dennes egna uppfattningar (Holme & 
Solvang, 1997). 
 
Det ansågs vara av stor vikt att intervjuerna följde detta mönster, då det gav möjlighet 
att maximera förståelsen av vad intervjupersonen ville lyfta fram. Att två intervjuare 
användes vid intervjuerna var positivt, då det medför att positiva effekter kan uppstå 
(Bechhofer, Elliott och McCrone, 1984). Det skapar möjligheter för en av intervjuarna 
att vara mer drivande i intervjun, samtidigt som den andra intervjuaren fokuserar mer på 
att anteckna och iaktta intervjupersonens uttryck. Det ger även möjlighet för den mer 
passiva intervjuaren att bryta in med egna frågor som dyker upp, eller eventuellt missas 
av den mer aktiva intervjuaren. 
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3.4.1 Intervjupersoner 

För att få en nyanserad bild av den verklighet som vi ville återge, sökte vi kontakt med 
olika typer av intervjupersoner. Dessa var representanter för framtagare av 
redovisningen, representanter för den övervakande delen, samt en analytiker. Holme 
och Solvang (1997) påpekade vikten av att göra rätt urval av intervjupersoner, då fel 
intervjupersoner kan leda till att hela undersökningen blir värdelös jämfört med studiens 
utgångspunkt. Urvalet ska göras systematiskt utifrån vissa kriterier som är definierade 
från antingen teori eller strategi (ibid.). Då studien undersökte ett smalt ämnesområde, 
var det viktigt att välja intervjupersoner som hade en bra förståelse för ämnet och stor 
kunskap om utvecklingen som sker. Då vi sökte personer inom leasingområdet blev 
urvalet ändamålsbaserat (Bryman & Bell, 2011) Vi sökte i första hand kontakt med 
redovisningsexperter från Big Four9  samt en intresseorganisation, då dessa med större 
sannolikhet håller sig uppdaterade på förändringarna som sker. Kontakt togs antingen 
direkt med en expert som fanns som kontaktperson för leasingfrågor, eller med en 
student- eller uppsatsansvarig på företaget. Om vi inte nådde ut till rätt person direkt 
blev vi förmedlade kontakt med en expert som var insatt i leasingfrågan. Det var av stor 
vikt att de personer som intervjuades var väl insatta i hur redovisning av leasing sker i 
dagsläget, men även inom hur utkastet till förändring ser ut. Totalt har sju intervjuer 
genomförts, vilket vi anser vara en tillräcklig mängd. Då syftet är att undersöka 
påverkan på leasegivande företag har vi velat få in både redovisningsspecialisters, 
leasegivares och analytikers perspektiv. Det faller även inom ramen för det antal 
personer en Små-N-Studie strävar efter att undersöka. Då vi intervjuat personer från 
samtliga av de delar vi vill undersöka, samt att de personer som ingått är framstående 
inom sina områden anser vi att vi fått tillräcklig empirisk mättnad. 
 
Av de tillfrågade byråerna kunde tre revisionsbyråer ställa upp med minst en person för 
intervjuer, vilket även intresseorganisationen gjorde. Under flera av intervjuerna blev vi 
av intervjupersonen tipsade om personer inom näringslivet som skulle kunna hjälpa oss. 
Med denna typ av snöbollsurval (Bryman & Bell, 2011) fick vi sedan kontakt med 
representanter för tre olika leasegivare. Vi blev även tipsade om analytikern Peter 
Malmqvist, som är insatt i leasingredovisningen och aktivt följer dess utveckling. Av 
dessa kunde två leasegivare samt Peter Malmqvist medverka i vår studie. 
 

3.4.2 Inför och under intervjuerna 

Inför våra intervjuer valde vi att i enlighet med vår valda metod, en semistrukturerad 
intervju, skapa en intervjuguide10 där vi valde ut olika fokusområden. En intervjuguide 

                                                
9 Deloitte, EY, KPMG & PWC 
10 För intervjuguide, se bilaga 2 
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gav möjlighet att säkerställa att de viktigaste frågorna vi ville ställa togs upp, men tillät 
även att frågor hoppades över och att ordningen inte behövde följas strikt. Det tillät 
även en större flexibilitet gentemot respondenterna och lät oss ställa en större andel 
följdfrågor. 
 
Det var viktigt att erhålla intervjupersonernas informerade samtycke, samt att säkra 
intervjupersonens konfidentialitet (Kvale, 2008). Inför varje intervju informerades de 
deltagande om att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och endast inom 
ramarna för studien. Då det enligt Holme och Solvang (1997) är viktigt att de 
deltagande i studien gör det frivilligt och att de vet vad de deltar i, informerades 
samtliga om studiens syfte och deras medverkan konfirmerades. Samtliga informerades 
även att de skulle hållas anonyma, vilket ledde till att en avidentifiering av 
intervjupersonerna skedde inför redovisandet av empirin 11 . Då Peter Malmqvist 
specifikt bad om att inte vara anonym i sina svar, respekterade vi detta. Då han 
dessutom är den enda analytikern som ingår i studien anser vi att det inte påverkar 
övriga respondenters anonymitet. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden på förhand 
till respondenterna, då vi ville ha en så öppen intervju som möjligt. Vi är medvetna om 
att intervjuareffekten, risken att intervjuaren påverkar respondenten och dennes svar, på 
detta sätt kan ha blivit större. Emellertid ansåg vi att spontana svar var att föredra 
framför förberedda svar, då vi ville åt respondenternas personliga åsikter. Dessutom 
ansågs de valda respondenterna besitta en så stor kunskap om området att 
intervjuareffekten blev obetydlig. Vissa av respondenterna önskade dock tillgång till 
frågorna på förhand och i de fallen skickade vi intervjuguiden för att möta deras behov. 
Dock var vi noga med att påpeka för de respondenter som mottog intervjuguiden att 
denna endast utgjorde grund för intervjun och att frågorna nödvändigtvis inte skulle 
vara formulerade på samma sätt. Vi informerade även om att ordningen på frågorna 
skulle kunna skifta samt att vissa delar helt skulle kunna komma att utgå och nya delar 
tillkomma. 
 
I de fall där det var möjligt valde vi att hålla intervjuerna på plats hos 
intervjupersonerna, för att skapa en mer personlig kontakt och låta intervjupersonen 
känna sig bekväm. Det var dock inte möjligt att hålla ett personligt möte med alla 
intervjupersoner, varför vissa av intervjuerna genomfördes via telefon. Samtliga 
intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och samtycke till inspelning inhämtades 
från samtliga intervjupersoner innan denna påbörjades. Inspelningen medförde att vi 
som intervjuare kunde ha en mer avslappnad framtoning och fokusera på de svar 
respondenterna gav. Det gavs även möjlighet att ta fasta på vad som sades under 
intervjun, så att vi kunde ställa följdfrågor på det vi ansåg intressant. Efter att 
intervjuerna genomförts transkriberades dessa för att vi skulle få ett så korrekt 
                                                
11 För en redovisning av intervjupersonerna, se kapitel 5.1. 
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återgivande av svaren som möjligt. Samtliga respondenter erbjöds att ta del av 
transkriberingen, vilket vissa var intresserade av. Att låta respondenterna gå igenom 
transkriberingarna medförde att de tilläts kontrollera sina svar. Således säkerställdes att 
de tolkat frågorna rätt och svarat på det sätt de avsett. Samtidigt medförde det en större 
säkerhet för oss då vi skulle analysera materialet i och med att vi kunde gå tillbaka och 
läsa ordagrant vad respondenterna sagt. 

3.5 Analysmetod 
För att analysera de intervjuer som genomfördes gjordes en kodning av de 
transkriberade intervjuerna. Kodningen gjordes genom att viktiga ord och fraser lyftes 
ur intervjuerna och sorterades in under olika kategorier med hjälp av färgkodning. 
Denna tematisering gjorde att vi kunde se mönster i de svar vi fått och således kunde se 
var åsikter var samstämmiga eller gick isär. Dessa teman var relativt breda vilket gjorde 
att en andra sortering till ytterligare kategorier genomfördes, för att vi på så sätt skulle 
kunna få en tydligare uppdelning. Efter den andra sorteringen fortsatte arbetet med 
analysen genom att det tematiserade materialet kopplades till den referensram som 
skapats. Därefter kunde en jämförelse mellan respondenternas åsikt och den teoretiska 
referensramen göras. 

3.6 Källkritik 
Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att analysera trovärdigheten hos de 
källor som används. Det är viktigt att välja källor som är oberoende av varandra och att 
källan i sig har hög säkerhet. Under den del av studien som innefattade insamling av 
olika typer av information analyserade vi de källor som användes. I så stor utsträckning 
som möjligt har original- och primärkällor använts och endast i undantagsfall har en 
sekundärkälla använts. En stor del av materialet som ingår i den teoretiska 
referensramen består av artiklar. Dessa är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter 
och har därmed genomgått en vetenskaplig granskning, vilket gjorde oss övertygade om 
att materialet var korrekt och användbart. Vissa litteraturkällor har använts, främst inom 
metodkapitlet och utformningen av uppsatsen. De författare som använts är vanligen 
förekommande i liknande studier och anses därmed vara allmänt accepterade och hålla 
hög kvalitet. De källor som i störst utsträckning anses som minst trovärdiga är material 
som publiceras på olika hemsidor. Denna typ av källor har vi försökt att undvika just då 
det är svårt att kontrollera trovärdigheten i denna information. Det anser vi dock inte 
gälla publikationer som finns tillgängliga på hemsidor tillhörande stora organisationer, i 
vårt fall IASB:s hemsida. De publikationer som har använts, är internt granskade och 
har inte ändrats efter publicering.  
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3.7 Studiens trovärdighet 
För att kunna säkerställa studiens trovärdighet, behövde vi operationalisera vad 
trovärdighet är. Guba och Lincoln (1989) har utvecklat fyra begrepp som lämpar sig för 
att mäta kvalitet i kvalitativa studier. Vi utgick från dessa för att skapa en bild av vad 
som bidrar till studiens trovärdighet. 

3.7.1 Transfererbarhet 

Med transfererbarhet menas att de resultat som framkommit i studien kan överföras på 
andra miljöer och är i sin ultimata form detsamma som generaliserbarhet (Guba & 
Lincoln, 1989). Då det är svårt att nå generaliserbarhet vid en kvalitativ studie, har 
denna studie snarare haft som mål att visa på effekterna i en specifik grupp. Enligt Guba 
och Lincoln (1989) ska forskaren lämna en så tydlig och komplett data som möjligt. Det 
möjliggör för externa parter att själva bedöma hur pass transfererbar studien är, för att 
på så sätt kunna applicera den på sin egen situation. Därför valde vi att redovisa mycket 
bakgrundsfakta och förklara vårt tillvägagångssätt noggrant. Då denna studie gjorts med 
verkligheten i fokus, anser vi att den ger en realistisk bild och att det bör gå att 
transferera resultaten till företag i andra miljöer. 

3.7.2 Pålitlighet 

För att uppnå en hög grad av pålitlighet krävs enligt Guba och Lincoln (1989) att 
forskarna är öppna med den bakomliggande metoden och processen i studien. De menar 
att även om förändringar i studien inte påverkar pålitligheten, så ska dessa 
dokumenteras för att läsaren av studien ska förstå processen och således bilda sig en 
uppfattning om tillförlitligheten. I denna studie har vi därför dokumenterat vår metod 
och visat vilka beslut som tagits kring denna. Vi anser att det medför att läsaren får en 
klar bild av de vägval som gjorts under studiens gång, vilket gör att pålitligheten i 
studien ökar. 

3.7.3 Tillförlitlighet 

Enligt Guba och Lincoln (1989) kan verkligheten i många fall vara svår att beskriva, då 
det kan finnas flera olika tolkningar av denna. Därför blir det viktigt att arbeta med 
tillförlitligheten i studien för att på så sätt säkerställa att den kan accepteras. En metod 
som nämns för att stärka tillförlitligheten är respondentvalidering. Genom att låta 
intervjurespondenterna ta del av det skrivna materialet, kan de säkerställa att det som 
skrivits motsvarar vad de ville kommunicera (ibid.). Således erbjöds samtliga 
respondenter att ta del av de transkriberingar som gjordes, men även de delar som 
användes i empirisammanställningen. I de fall där kommentarer förekommit, ändrade vi 
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i studien för att förtydliga och lyfta den egentliga meningen i respondentens svar. Vi 
ansåg att dessa åtgärder bidrog till en ökad tillförlitlighet i studien. 

3.7.4 Konfirmerbarhet 

Konfirmerbarhet handlar om hur man säkerställer att data, tolkningar och utfall av 
undersökningar verkligen stammar från kontexter och personer andra än forskaren 
(Guba & Lincoln, 1989). För att säkerställa detta har vi i så stor mån som möjligt 
refererat till ursprungskällor, samt använt oss av andra personers åsikter i form av 
artiklar för att underbygga våra egna resonemang. Vi gick in i arbetet med ett öppet 
sinne och har därefter skapat oss en bild av verkligheten genom den empiri som samlats, 
samt med den teoretiska bakgrunden. På så vis anser vi att vi säkerställt att det inte är 
våra personliga åsikter som läggs fram som respondenternas. 
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4 Teoretisk referensram 
I kapitlet görs en genomgång av normgivningsprocessen för att läsaren ska förstå vilket 
stadie standardprocessen befinner sig i. Därefter följer en beskrivning av kvalitativa 
egenskaper IASB har lyft fram som viktiga i ämnet leasing. Slutligen presenteras 
tidigare forskning på leasegivare, redovisning och upplysningar. 

4.1 Normgivningsprocessen 
IASB:s främsta uppdrag är att utveckla en uppsättning av högkvalitativa, begripliga, 
verkställbara och globalt accepterade redovisningsstandarder baserade på tydligt 
ramstyrda principer (IASB, 2013c). Dessa standarder har till syfte att ge en rättvisande 
bild av ett företags finansiella ställning och resultat i dess finansiella rapporter. När 
IASB tar fram en ny standard bygger processen på principerna öppenhet, fullständig och 
rättvis rådfrågning12 samt ansvarsskyldighet (ibid.). 
 
Öppenhet i normgivningsprocessen uppnås enligt IASB (2013c) via publika möten, 
omröstningar, utbildningar och mindre gruppmöten. Öppenheten märks främst under de 
publika möten som IASB eller tolkningskommitén håller, där allmänheten har rätt att 
närvara. IASB arbetar utifrån principen att omfattande konsultation med intresserade 
och berörda parter ökar kvaliteten på standarderna (ibid.). Det finns både obligatoriska 
och frivilliga steg vid samråd med utomstående parter, dessa är utformade att fungera 
som säkerhetsåtgärder för att upprätthålla integriteten i normgivningsprocessen. I sin 
roll som normgivare har IASB en skyldighet att ta ansvar genom framtagning av 
kunskap, kring vilken nytta och kostnad ett förslag kan resultera i (ibid.). 
Ansvarstagandet innebär även att IASB löpande under utvecklingen ska uppskatta vilka 
effekter en ny eller förändrad standard kommer få för användarna (ibid.). 

4.1.1 Framtagandet 

Framtagandet av en IFRS delas upp i sex steg, varav vissa är obligatoriska och andra är 
frivilliga att följa. Nedan följer en kortare genomgång av de olika stegen samt en kortare 
koppling till hur revisionen av IAS 17 utfördes i det specifika steget. Därmed erbjuds 
läsaren en möjlighet att i korta drag förstå hur framtagandet av en leasingstandard har 
sett ut, kopplat till de steg i processen som har genomförts och vad som fortfarande 
finns kvar att genomföra. 

                                                
12 Eng. Full and fair consultation 
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Figur 1: Normgivningsprocessen 

Planering av projekt 
Det första steget i normgivningsprocessen är att bestämma vad som ska tas upp på 
agendan över framtida projekt som IASB ska arbeta med.  För att avgöra huruvida ett 
projekt bör tas upp på agendan eller inte överväger IASB bland annat relevansen av 
informationen för användarna och tillförlitligheten av informationen som skulle kunna 
lämnas. Utöver tillförlitlighet och relevans görs överväganden om det finns en 
existerande vägledning tillgänglig, om det finns en möjlighet till ökad konvergens samt 
vilken kvalitet en framtagen standard skulle kunna ha. I juli 2006 bestämde sig IASB 
för att ta upp leasing som ett projekt på agendan. De ansåg att leasing var ett viktigt 
område att fokusera på, då den nuvarande standarden inte ger användarna tillräckligt 
öppen eller användbar information. Samtidigt öppnar den för strukturerade transaktioner 
(IASB, 2006).  
 
Det andra steget i framtagandet av en standard är planering av projektet, där det stora 
beslutet är om IASB ska ta sig an projektet själva eller tillsammans med en annan 
standardsättare. I samband med att leasing togs upp på agendan bestämde sig IASB och 
FASB för att de skulle ta sig an projektet gemensamt. 
 
Discussion Paper 
Det tredje steget, som är ett frivilligt steg, är framtagandet och publicerandet av ett 
Discussion Paper. Det inkluderar vanligtvis en omfattande översikt av frågan, möjliga 
infallsvinklar till hur frågan ska behandlas samt en inbjudan till kommentarer på det 
framlagda förslaget. 
 

Steg 1 •  Upptagning på agendan 

Steg 2 •  Planering av projekt 

Steg 3 •  Discussion Paper 

Steg 4 •  Exposure Draft 

Steg 5 •  Utgivande av standard 

Steg 6 •  Uppföljning 
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IASB ansåg att leasing var ett så pass viktigt projekt, att det fanns behov av att ge ut ett 
Discussion Paper. De identifierade tre grundproblem med den nuvarande redovisningen, 
som de såg som anledning till varför användarna ansåg att det som redovisades i de 
finansiella rapporterna inte uppfyllde deras behov (IASB 2009). De tre grundproblemen 
var avtal som placeras utanför balansräkningen, minskad jämförbarhet till följd av olika 
redovisningsmodeller samt möjligheten till strukturering av avtal. Störst fokus låg på 
leasetagarna och hur deras redovisning kunde förändras. Leasegivarna prioriterades inte, 
då IASB inte hade bestämt om en förändring behövdes för dem. Vid den tidpunkten 
ansågs inte leasegivarnas redovisning som ett lika stort problem som leasetagarnas. Den 
diskussion som fördes kring redovisningen för leasegivare handlade snarare om 
huruvida en “rätt att använda-modell” var passande och hur den skulle fungera i 
praktiken. 
 
Exposure Draft 
Steg fyra i processen är framtagandet och publicerandet av ett Exposure Draft. Det 
utgör sedan grunden för en framtida standard, då det generellt är skrivet på samma sätt 
som en standard skulle kunna se ut. Ett Exposure Draft är IASB:s främsta verktyg till 
kontakt med allmänheten, då det innehåller en inbjudan till att kommentera de frågor 
som IASB har identifierat som särskilt intressanta. Kommentarerna ska vanligtvis 
skickas inom en period om minst 120 dagar, som sedan sammanfattas och summeras 
innan de görs tillgängliga för allmänheten (IASB, 2013c). 
 
IASB gav i augusti 2010 ut ett Exposure Draft innehållande förslag på den nya 
redovisningsmodellen för leasegivare och leasetagare, en ”rätt att använda-modell”. För 
leasegivarna skulle detta innebära att de antingen skulle klassificera ett leasingavtal via 
en ”Performance obligation approach” eller via en ”Derecognition approach” (IASB, 
2010). Förslaget togs inte emot väl vilket visades i kommentarerna, där majoriteten 
påpekade att utkastet inte skulle resultera i en förbättrad redovisning (IASB, 2011). De 
uttryckte även åsikten att utkastet skulle resultera i en onödig ökning av komplexitet i 
redovisningen (ibid.). Som svar på den negativa kritiken, gav IASB i maj 2013 ut ett 
andra Exposure Draft, som innehöll ett nytt förslag på hur leasingtransaktioner ska 
redovisas. Det nya utkastet innebar att ett företag skulle ta upp tillgångar och skulder 
som uppstått till följd av ett leasingavtal, vilket IASB ansåg vara en förbättring jämfört 
med dagens standard (IASB, 2013a). Att det nya utkastet ansågs bättre jämfört med det 
utkast som IASB gav ut 2010, höll de flesta kommentarerna med om. Emellertid ansåg 
de fortsatt att den nuvarande redovisningsmodellen var det bästa alternativet, då inget av 
de utgivna utkasten innebar en förbättrad redovisning (IASB, 2013b). 
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Implementering 
Det femte steget i processen är framtagande och publicering av en standard (IASB, 
2013c). Efter att kommentarerna på utkastet har tagits emot och sammanfattats, 
bestämmer sig IASB för om förslaget ska skickas ut igen via ett nytt utkast, där stora 
problem rättats, eller om de är nöjda med förslaget (ibid.). Skulle ett nytt utkast ges ut 
följer det samma process som det tidigare utkast gällande publicering och kommentarer. 
När IASB är nöjda med lösningarna på de uppkomna frågorna, ger de i uppdrag till 
projektgruppen att ta fram ett förslag till slutdokument. Därefter röstas förslaget igenom 
för att det ska accepteras som en standard (ibid.). Steg sex i processen är händelser efter 
utfärdande av standarden, vilket innefattar uppföljningsmöten för att hantera problem 
som uppkommit vid implementering och användning av standarden. Dessutom erbjuds 
utbildningar för att säkerställa enhetlighet vid tillämpning av IFRS:en (ibid.). 

4.2 Kvalitativa egenskaper 
När IASB publicerade sitt Agenda Proposal gällande leasing 2006, angav de att en av de 
bakomliggande anledningarna var att förbättra tillförlitligheten i rapporteringen av 
leasingkontrakt (IASB, 2006). De ansåg att den möjliga förbättring som en ny standard 
kunde leda till skulle resultera i bättre information från de finansiella rapporterna. 
Utöver mer tillförlitlig redovisning av leasingkontrakt sågs jämförbarhet som en viktig 
egenskap att fokusera på vid en förändring av redovisningen (IASB, 2009). En ny 
standard med modeller som var lika för leasegivare och leasetagare skulle öka 
jämförbarheten mellan företag (ibid.).   

4.2.1 Jämförbarhet 

Enligt föreställningsramen innebär jämförbarhet att användarna å ena sidan ska ges 
möjligheten att jämföra trender i företagets resultat och ställning över en längre period i 
de finansiella rapporterna (Föreställningsramen, p. 39). Å andra sidan ska möjligheten 
ges att jämföra företags finansiella rapporter med varandra, med avseende på finansiell 
ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning (ibid.). Jämförbarhet 
uppnås enligt Trueblood (1966) genom att likadana saker ser likadana ut och att saker 
som skiljer sig från varandra ser olika ut i redovisningen. Denna definition visar på att 
jämförbarheten i leasingtransaktioner går att förbättra, då det i dagsläget finns 
incitament till strukturering av kontrakt som gör att parterna redovisar likadana 
transaktioner på olika sätt. Ett alternativ för att öka jämförbarheten är att reducera 
onödiga hinder, som minskar jämförbarheten genom en begränsning av alternativa 
redovisningsmodeller (ibid.). 
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4.2.2 Tillförlitlighet 

IASB:s föreställningsram (p. 31) anger att information som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter och inte är vinklad anses vara tillförlitlig. Maines och Wahlen (2006) 
ansåg att tillförlitlighet representerar i vilken utsträckning som informationen som 
lämnats är fri från fel. Vidare menar de att tillförlitlighet är svårt att precisera i 
redovisningsstandarder och i praktiken, samtidigt som det även är svårt att undersöka 
detta vetenskapligt. Tidigare forskning har visat att i de fall som redovisningsregler följs 
på ett icke-neutralt sätt, medför det att tillförlitligheten försämras (ibid.). Hur pålitliga 
redovisningsstandarder är beror på hur framtagarna av information nyttjar standarder 
och hur de väljer att implementera dem. Vissa av framtagarna av den finansiella 
informationen kommer underminera objektiviteten i tillförlitligheten, genom att 
snedvrida sina tolkningar av reglerna (ibid.). På så sätt kan de komma runt 
målsättningen med standarden. Redovisningsstandarder kan öka tillförlitligheten på 
redovisningen genom att kräva att bedömningar och uppskattningar bättre ska avspegla 
de underliggande ekonomiska konstruktionerna som standarden avspeglar (ibid.).   

4.3 Studier om hur redovisningen förändras 
Redovisningsregler uppfattas ofta av medarbetare på liknande sätt som ett företags 
interna policys och budgetdokument (Parfet, 2000). Det är ett viktigt och nödvändigt 
verktyg, men inget som skapar värde. Företag ser redovisningsstandarder, befintliga 
eller påtänkta, som något som inte ska tilldelas för stora resurser (ibid.). Anledningen 
till det är att “because they are overhead, not something a customer consumes and will 
pay for” (Parfet, 2000, s. 483). Parfet (2000) resonerar vidare kring att det är naturligt 
att ett företag ifrågasätter nya redovisningsregler, då det leder till en hälsosam negativ 
osäkerhet och skepticism som testar nya idéer kritiskt.   
 
Beattie, Goodacre och Thomson (2006) utförde en studie där 132 användare13  och 
framtagare14 svarade på vad de ansåg om de föreslagna standardförändringar från G4+1 
som lades fram 1999. De fann att båda grupperna var överens om att den dåvarande 
standarden var öppen för manipulation, saknade likformighet och inte motsvarade 
transaktioners ekonomiska substans. Användargruppen kände att det var svårt att 
bedöma effekten av operationell leasing i balansräkningen och var mer bekymrade över 
subjektiviteten i klassificeringen av leasing (ibid.). Studien fann även att framtagare av 
informationen förväntade sig ökade kostnader till följd av den nya standarden, i form av 
ytterligare kostnader för överensstämmelse och administration (ibid.). Det var i 
synnerhet mindre företag som upplevde detta, samtidigt som användarna inte förväntade 
sig några ekonomiska förändringar. Båda grupperna trodde att leasetiderna skulle 

                                                
13 Urvalet bestod av finansanalytiker 
14 Urvalet bestod av ekonomichefer 
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minska i och med de nya reglerna, i syfte att hålla tillgångarna i balansräkningen så kort 
tid som möjligt. Användare av informationen var neutrala i tankarna kring att införa en 
ny standard, medan framtagarna starkt stödde en omarbetning av de nuvarande reglerna 
(Beattie et al., 2006). Det sågs som en naturlig konsekvens, då det är framtagarna som 
står för kostnaden, medan användarna kan ta del av den utförligare informationen 
kostnadsfritt. Slutligen menar författarna att de globala standarderna för leasing inte 
ansåg vara av hög kvalitet. Den nuvarande definitionen mellan operationell och 
finansiell leasing ansågs inte heller vara en användbar definition att grunda en standard 
på (ibid.). 
 
I en studie på 57 av de 100 största leasegivarna i USA undersöktes kvaliteten på 
lämnade upplysningar, residualvärden samt påverkan på balansräkningen av det första 
utkastet till ny leasingstandard (Bauman och Francis, 2011). Studien konstaterade att det 
till stor del saknas tidigare forskning kring leasegivare och att IASB i sitt Discussion 
Paper för leasing endast nämner tre arbeten. Vidare fann studien även att det i dagsläget 
finns en stor ojämnhet i de upplysningar som lämnas av företagen och att materiella 
investeringar i leasing lämnas i stort sett icke-erkända i fotnoterna. Bauman och Francis 
(2011) trodde att detta skulle fortsätta även under en ny standard, då den ger en än större 
handlingsfrihet kring vilka upplysningar som ska lämnas. När det gäller effekterna av 
operationaliseringen av balansräkningen, finner de att i största allmänhet kommer ingen 
större förändring ske (ibid.). Det beräknade nuvärdet av framtida leasebetalningar 
motsvarar mindre än fem procent av de totala tillgångarna. Emellertid fanns det 
undantag. Om ett företag tar upp framtida skulder i balansräkningen ökar sannolikheten 
för en ökad skuldsättningsgrad, samtidigt som de förväntade ökningarna i förhållandet 
mellan skuld och tillgångar är minimala (Bauman & Francis, 2011). Faktum är att den 
föreslagna metoden leder till att skuldsättningsgraden kommer minska, där de största 
minskningarna kommer finnas i företag som har de högsta nivåerna av operationell 
leasing (ibid.). 
 
Davis (2013) beskrev hur flertalet aktörer reagerade på det andra utkastets modell för 
leasegivarens redovisning, till skillnad mot det första utkastet där leasegivares 
redovisning inte var lika utvecklad. De leasegivare som arbetar med fastighetsleasing 
var nöjda med det senaste utkastet, eftersom de kan fortsätta redovisa som den 
nuvarande standarden tillåter för operationella leasingavtal. Däremot var det många 
leasegivare som ansåg att deras typ av transaktioner borde hanteras på ett liknande sätt 
som Typ B leasing behandlas i ett operationellt leasingavtal (Davis, 2013). I synnerhet 
de som tillhandahåller någon typ av tjänst i samband med leasingen och de som leasar 
tillgångar med lång livslängd, likt fastigheter (ibid.). De var heller inte nöjda med den 
mängd uppskattningar och återuppskattningar som krävs för att bestämma Typ A-
leasings residualvärden och diskonteringsränta. Leasegivarna ansåg även att betydande 
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kostnader samt volatilitet i resultaten skulle komma att bli resultatet om de tvingades 
använda “fordran- och residualvärdesmetoden” (ibid.). 

4.4 Olika perspektiv på samma transaktion 
Lightner, Bosco, DeBoskey och Lightner (2013) menade att de föreslagna ändringarna 
som behandlas i utkastet är komplexa. De ansåg att det är konstigt att leasegivarens 
redovisning ändras så mycket, då det inte finns några brister i den redovisningen. Vidare 
ansåg de att problemet med det senaste utkastet är att normgivaren tar fasta på typen av 
leasad tillgång, snarare än att utgå från den typ av leasing som används (Lightner et al., 
2013). Enligt utkastet ska leasegivare och leasetagare ha samma typ av redovisning, 
vilket författarna inte anser tillämpligt, då leasegivare och leasetagare ofta har olika 
perspektiv på samma transaktion. Vissa leasegivare, vanligtvis banker och finansbolag, 
ser det som en investering medan andra, till exempel kommersiella fastighetsbolag, ser 
det som försäljning (ibid.). I dessa fall ger leasegivaren ofta samma typ av villkor för 
leasetagaren, samtidigt som leasetagaren inte lägger någon större vikt vid om 
leasegivaren säljer eller väljer att leasa ut tillgången igen efter avtalets slut (ibid.). 
 
Även Hepp och Scoles (2012) identifierar problemet med att alla leasegivare inte har 
samma affärsmodell. För leasetagaren har IASB föreslagit en så kallad “rätt att 
använda-modell”. För leasegivaren har en “fordran- och residualvärdesmetod” införts. 
Metoden omklassificerar den underliggande tillgången som två nya tillgångar; en 
fordran för diskonterade nuvärden av framtida minimileaseintäkter och ett residualvärde 
som motsvaras av tillgångens restvärde vid återföring till leasegivaren vid periodens 
slut. Problemet ligger i att alla leasegivare inte har samma typ av affärsmodell, vissa 
hanterar finansiella tillgångar och vissa hanterar operationella tillgångar (ibid.). Hepp 
och Scholes (2012) ifrågasatte om den föreslagna modellen på ett rättvisande sätt 
kommer återspegla den ekonomiska substansen av alla leasingarrangemang, något de 
ansåg att den föreslagna modellen inte kommer klara av. 
 
Lightner et al. (2013) anser att leasegivarens affärsmodell bör avgöra vilken typ av 
redovisning som ska användas, i likhet med IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Vid en 
tillämpning av liknande regler som i IAS 40, skulle en leasegivare med avsikt att leasa 
ut tillgången igen eller sälja den vid periodens slut, inte anses vara en finansiell 
leasegivare. Analytiker vill se räntan som intäkt och även se avskrivningarna i 
resultaträkningen (ibid.). Finansiella leasegivare mäts av analytiker via nettointäkten 
från leasingtillgången i finansiella intäkter. Därmed undviks också sammanslagning av 
avskrivningskostnader för ett leasingobjekt, ett resultat av operationella leasingmetoden, 
med avskrivningar av tillgångar som används i kärnverksamheten. Sammanslagning av 
avskrivningar av leasade tillgångar, med tillgångar som används av den finansiella 
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leasegivaren, snedvrider de finansiella hävstångsåtgärder som analytikerna använder för 
att mäta prestanda för finansiella institutioner (ibid.). 
 
Hepp och Scoles (2012) var av uppfattningen att verkligheten är mer komplicerad och 
att leasegivaren ibland intar positionen av finansiär och ibland som försäljare. Således 
kan en “single-model approach”15 inte användas (ibid.). En leasegivare som förvaltar en 
portfölj med finansiella tillgångar kan välja att investera i projekt med hög kreditrisk, 
ränterisk och residualrisk samtidigt som risk för ägande och inkurans är låg (ibid.). 
Författarna menade att om en leasegivare har finansiella tillgångar som leasas och inte 
står någon risk för residualvärdet, exempelvis i form av garantier mot leasetagaren, är 
leasingen att betrakta som en försäljning och finansiering. I de fall en leasegivare står 
risken för residualen, så är leasegivaren inblandad i två vinstdrivande aktiviteter. 
Författarna ansåg att en “single-model approach” inte kan ge en rättvisande bild av den 
ekonomiska substansen i alla leasingavtal (ibid.). De ansåg istället att den centrala 
frågeställningen blir om en leasegivare hanterar finansiella eller operationella tillgångar, 
samt vilken typ av inneboende risk som kommer av leasegivarens affärsmodell (ibid.). 

4.5 Upplysningar 
Chuk (2013) undersökte om företag ändrar sitt beteende som en följd av att 
redovisningsprinciper förändras och ställer nya krav på upplysningar i bokslutet. Medan 
tidigare forskning har kommit fram till att regler om att ta upp tillgångar i 
balansräkningen har lett till att företag agerar på annorlunda sätt, så finns inga bevis för 
att så skulle vara fallet när krav på upplysningar ställs (ibid.). Studien fann även att när 
nya standarder ges ut som ställer högre upplysningskrav på företagen, ändrar de inte sitt 
beteende i samma utsträckning som när det kommer krav på att ta upp tillgångar (ibid.). 
Även om incitamenten av att förändra beteendet är lägre vid obligatoriska 
informationskrav än vid krav på att ta upp poster i balansräkningen, så ändrar företag 
sitt beteende vid införandet av nya informationskrav. 
 
Bratten, Choudhary och Schipper (2013) presenterade bevis som visade att tillgångar 
som redovisas i noter inte behandlas annorlunda än tillgångar som tagits upp i 
balansräkningen. Enligt författarna gäller detta om upplysningarna är framträdande och 
inte har baserats på ledningens uppskattningar. De ska även vara mottagliga för enkla 
tekniker som räknar om dem till hur de hade sett ut i balansräkningen (ibid.). 
Författarna fann att de omräknade beloppen generellt var pålitliga. De fann också att 
leasingåtaganden redovisade i balansräkningen och leasingåtaganden som redovisades 
via upplysningar, har en viss påverkan på kostnader för skulder och eget kapital. Det 
föreligger inte någon skillnad i hur marknadsaktörer ser de operationella leasingavtalen 

                                                
15 Single-model innebär att alla leasingtransaktioner ses som finansiella. 
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som redovisas med upplysningar, eller de finansiella leasingavtalen som är upptagna i 
balansräkningen när de beräknar kapitalkostnaden för företaget (ibid.). När 
upplysningar om operationella leasingavtal är mindre pålitliga fann Bratten et al. (2013) 
en skillnad i hur de påverkar kapitalkostnaden, jämfört med om de ansågs vara pålitliga. 
Då gav leasingåtaganden i balansräkningen en mer positiv påverkan jämfört med vad 
omräknade leasingåtaganden från upplysningarna gjorde. 
 
Leuz och Verecchia (2000) ansåg att om ett företag väljer att lämna större mängd 
upplysningar, leder det till att informationsasymmetrin minskar, vilket i sin tur leder till 
lägre kapitalkostnad. Studien jämförde hur informationsasymmetrin förändras beroende 
på om den ökade mängden bestäms innan eller efter att företaget vet utfallet. Författarna 
ansåg att kapitalkostnaden borde minska mer då företaget tagit beslutet att lämna 
upplysningar ex ante (ibid.). Med det menas att beslutet om att lämna en upplysning tas 
innan företaget vet vilket innehåll informationen kommer ha, snarare än då företaget 
frivilligt lämnat informationen då de vet hur innehållet kommer bli. Slutsatsen som 
drogs var att en ökad mängd upplysningar ger ekonomiska fördelar till företaget, då att 
kapitalkostnader som härrörs till informationsasymmetri minskar (ibid.). 

4.6 Sammanfattning 
IASB har till uppgift att utveckla redovisningsstandarder som ska ge en rättvisande bild 
av ett företags finansiella ställning och resultat. För att göra detta finns en tydlig 
arbetsgång utvecklad (IASB, 2013c). Framtagandet av leasingstandarden ligger för 
närvarande i det fjärde steget av totalt sex steg. Nästa steg är implementerande av 
förslaget till gällande standard, vilket sker när IASB anser att utkastet är bra nog. För att 
säkerställa kvaliteten i redovisningen har två kvalitativa egenskaper lyfts fram som 
viktiga att förbättra, jämfört med dagens standard (IASB, 2006; IASB, 2009). Det 
ansågs att ökad tillförlitlighet och jämförbarhet i företagens finansiella rapportering 
medför en minskad möjlighet till strukturering av leasingavtal. 
 
Uppfattningen om den förväntade leasingredovisningen skiljer sig åt mellan olika 
grupper av experter, beroende på vilken typ av relation de har till redovisningen (Beattie 
et al., 2006).  Dessutom tror användare och framtagare av redovisningen att den nya 
standarden kommer leda till ökade administrativa kostnader och förändrade tidsperioder 
på leasingavtal (ibid). Det nya förslaget ska säkerställa att tillgångar och skulder som 
kommer från leasingaktiviteter tas upp i företagets balansräkning (IASB 2013a). 
Skuldsättningsgraden kommer därmed påverkas och den största minskningen kommer 
att ske för de leasegivare som har hög andel operationell leasing i dagsläget (Bauman & 
Francis, 2011). Det senaste utkastet har mött delad kritik. De mest nöjda är dem som i 
dagsläget har stor andel operationell leasing, då dessa inte kommer påverkas i större 
utsträckning (Davis, 2013). De leasegivare som har stor andel finansiell leasing eller 



 27 

tillhandahåller någon typ av tjänst i samband med leasingen är mer missnöjda (ibid.) 
Det är en naturlig reaktion från företagens sida att ifrågasätta nya redovisningsregler, då 
det är de som står för kostnaden för implementeringen (Parfet, 2000). 
 
Ett av de områden som kritiserats är att leasegivare och leasetagare ska redovisa en 
transaktion på samma sätt. Problemet som uppstår grundar sig i att två olika typer av 
leasegivare inte alltid har samma syn på samma typ av transaktion (Lightner et al., 
2013). Vissa ser det som en ren finansieringstransaktion, medan andra ser det som en 
försäljning. Därför ansåg Lightner et al. (2013) att det bör vara leasegivarens 
affärsmodell som styr klassificeringen. Även Hepp och Scoles (2012) var kritiska till att 
leasegivarens affärsmodell inte beaktades i större utsträckning. De menade att den 
viktiga frågan borde vara vilken typ av tillgångar en leasegivare hanterar och vilken typ 
av inneboende risk som finns i leasegivarens affärsmodell. 
 
Utkastet ställer större krav på mängden upplysningar som ska lämnas. En större mängd 
upplysningar leder till att informationsasymmetrin minskar, vilket ger en lägre 
kapitalkostnad (Leuz och Verecchia, 2000). Förutsatt att de upplysningar som lämnas 
kan anses vara tillförlitliga, bedömer marknadsaktörer dessa uppgifter på samma sätt 
som om de varit upptagna i balansräkningen (Bratten et al., 2013). Om upplysningarna 
inte skulle vara tillförlitliga, kommer den positiva påverkan på kapitalkostnaden att 
utebli (ibid.).                        
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5 Empiri 
I kapitlet sammanställs de intervjuer som genomförts. Inledningsvis presenteras 
respondenterna, varpå det empiriska materialet presenteras kategoriserat utifrån 
identifierade teman. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det empiriska 
resultatet. 

5.1 Om respondenterna 
Då vissa av respondenterna valde att vara anonyma har de getts fiktiva namn, då vi 
respekterade deras önskan. Att använda namn anser vi ger läsaren en bättre möjlighet att 
följa med i vem som sagt vad, samtidigt som det gör texten enklare att läsa. Emellertid 
uttryckte en av våra respondenter, analytikern Peter Malmqvist, en önskan om att inte få 
vara anonym, detta innebär att hans namn inte ändrats. Vad som är värt att notera är att 
det totalt finns nio respondenter till sju intervjuer. Anledningen till det är att det vid två 
av intervjuerna var två respondenter närvarande och vi har valt att redovisa dessa 
personers svar separat från varandra. Vid den första intervjun med två respondenter 
närvarade Lars och Malin; vid den andra närvarade Olof och Elisabeth. Nedan följer en 
sammanställning av respondenterna samt vilken typ av område de arbetar inom. 
 

Namn          Område 
Lars              Redovisning 
Malin           Redovisning 
Olof              Leasegivare 
Elisabeth           Leasegivare 
Anders               Redovisning 
Johan            Redovisning 
Göran           Redovisning 
Per                Leasegivare 
Peter Malmqvist      Analytiker 

Tabell 2: Intervjupersoner 

Samtliga respondenter var väl insatta i leasing och har arbetat med detta i någon form. 
Dessutom har många av de valda respondenterna även varit aktiva i utvecklingen av den 
nya leasingstandarden. Antingen genom att de följt utvecklingen nära och/eller suttit 
med i någon typ av grupp som har producerat kommentarer till de utkast som har 
utgivits. 
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5.2 IASB process 
Flera av respondenterna kom in på hur processen kring utvecklingen av den nya 
leasingstandarden har sett ut. De flesta var kritiska till att projektet dragit ut på tiden och 
menade att IASB fokuserar på fel saker. Anders var orolig över att mycket fokus legat 
på att förenkla leasingberäkningen, när det istället är helt andra områden som behöver 
förtydligas. Malin ifrågasatte vilken grund IASB har haft när de valde att göra om både 
leasegivarsidan och leasetagarsidan, då hon ansåg att leasegivarsidan fungerar väl. Lars, 
Johan och Göran ansåg alla att det finns tydliga kopplingar mellan den utdragna 
processen och ekonomiska samt personliga motiv. 
 

Nu har de kommit ut med två Exposure Drafts vilket är världsrekord. Att se 
att de kommer ut med ett tredje, då kommer de aldrig komma i mål. För det 
här är så politiskt laddat så det finns så många intressegrupper som vill 
stoppa det här. Så det spelar ingen roll hur många Exposure Draft dom gör, 
de kommer aldrig få tusen jätteglada hurra rop. Det är leasingindustrin som 
inte vill sabba sin affärsmodell och de kommer att arbeta mot oavsett hur 
förslagen ser ut. 

- Lars 
 

Göran menade att man från IASB:s sida har försökt hitta en modell som ska fungera 
globalt, men uppmärksammade problematiken att det finns ett väldigt stort intresse 
kring utvecklandet.  Johan ansåg att leasingindustrin försöker motverka utvecklandet av 
en ny standard. Han var av uppfattningen att de går via politiker i EU som i sin tur ska 
sätta press på IASB. Han tycker samtidigt att IASB i processen mest sett till 
framtagarna av redovisningen och att användarsidans åsikter till viss del har glömts 
bort.  Olof var inne på samma spår och menade att IASB i vissa fall valt alternativ som 
saknar teoretisk grund enbart för att tillfredsställa en viss typ av intressent. Göran var av 
uppfattningen att det finns en liten klick av personer i IASB som har haft leasingfrågan 
som en personlig fråga, och på så sätt drivit den väldigt starkt. Göran ansåg även att 
IASB är väldigt försiktiga och menar att det faktum att det inte finns något tydligt 
slutdatum, är ett tecken på den osäkerhet som karaktäriserat hela leasingprojektet. 

 
De vet inte själva vart det här ska ta vägen, vart det kommer att landa till 
slut och kan själva inte säga det. 

- Göran 
 
Majoriteten av respondenterna var av uppfattningen att det senaste utkastet kommer att 
införlivas som ny standard, dock med vissa förändringar. En majoritet av 
respondenterna nämnde att om IASB skulle välja att lägga ner ett projekt som de drivit 
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så länge, vore det en stor prestigeförlust. Därmed såg de det som troligt att vi inom en 
relativt snar framtid kommer att få en ny standard för leasingredovisning. Per trodde 
dock inte att den nya standarden kommer vara konvergerad mellan IFRS och US 
GAAP, vilket han menade skulle vara “lång näsa” för IASB. 

5.3 IAS 17 
När det gäller den i dagsläget gällande standarden för redovisning av leasingavtal, IAS 
17, var intervjupersonerna till största del överens om att det är en standard som fungerar 
väl. Vissa av intervjupersonerna ansåg dock att den blivit något förlegad, men att 
grundtanken med finansiella och operationella leasingavtal är bra. Olof påpekade att 
IAS 17 har funnits under en lång tid, vilket är en av fördelarna med den. Han ansåg att 
den är väl inarbetad och menar att de intressenter som läser redovisningarna förstår 
standarden.  Även Göran höll med om att standarden är accepterad av de aktörer som 
ska tillämpa den. Peter var av annan åsikt än de övriga och ansåg att standarden i det 
stora hela fungerar dåligt och därför är en ny standard välkommen som tar tag i 
problemen. 
 

Den fungerar dåligt om man menar att de flesta leasar faktiskt är finance 
leases och borde tas upp som det. Och det görs inte alls, det är en väldigt 
liten del som tas upp som financial leases. Den fungerar bra om man ser till 
företagens informationsgivning i not. 

- Peter 
 
Trots att flera av de tillfrågade ansåg att IAS 17 är en fungerande standard och föredrar 
denna framför utkastet, påpekades det att de stöder IASB i tanken om att ytterligare 
tillgångar ska ingå i balansräkningen. Enligt våra respondenter berodde detta på att 
leasingen i många fall teoretiskt motsvarar ett ägande och således bör det också synas 
att företaget äger tillgången. 
 

Ja jag tycker så här att om det de facto är som det står i IAS 17 att 
leasetagaren tar ett ägaransvar då ska tillgången in i balansräkningen. [...] 
Man kan hålla med IASB om att de som de facto nyttjar en tillgång borde ta 
upp det i balansräkningen. 

- Per 
 
Gällande de upplysningar som i dagsläget ska lämnas, var våra respondenter i stort sett 
överens om att det är en relativt låg nivå av upplysningar som krävs. Det är dock inget 
som någon av respondenterna tagit upp som något negativt. En av respondenterna var 
emellertid nöjd med de upplysningar som finns idag, då han ansåg att de medför att 
redovisningen blir tydligare och lättförståelig. 
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5.3.1 Klassificering 

Ytterligare en aspekt på dagens standard gäller klassificeringen mellan operationell och 
finansiell leasing. De flesta ansåg att framförallt leasegivare i dagsläget har en relativt 
enkel klassificering framför sig, då det för leasegivaren är klart om det rör sig om 
finansiell eller operationell leasing. 
 
Lars tyckte att det i dagsläget inte finns någon anledning till att ändra standarden när det 
gäller leasegivarsidan. Han ansåg att klassificeringen, som beror på om väsentliga risker 
och förmåner har övergått, medför att användarna av informationen får en tydlig bild 
över alla leasegivares förhållanden. 
 

Jag tycker att det här med väsentliga risker och förmåner fungerar alldeles 
utmärkt både vad gäller redovisning av intäkter och det här, det blir 
likartad redovisning för leasegivarna. Så att när man just överför väsentliga 
risker och förmåner, det är ju att jämställa med en försäljning. 

- Lars 
 

Peter uttryckte att det finns risker att avtal struktureras för att de ska få klassificeras som 
operationella, fastän de egentligen bör vara finansiella. Han ansåg att det är tydligt att 
företag strukturerar avtal så att de ska möta vad han menar är lite diffusa kriterier, för att 
på så sätt kunna klassificeras som operationell leasing. Han fick även medhåll av Per 
som ansåg att det i dagsläget är lätt att klassificera avtal som operationella. 
 

[...] principen i IAS 17 är nog ganska bra, att skilja på operationell och 
finansiell leasing. Det man dock kan tycka är det att klassificeringsreglerna 
är så skrivna och ouppdaterade att det är nog så att det är för lätt att få 
avtal klassificerade som operationell leasing i praktiken. 

- Per 
 
Övriga respondenter ansåg att det i dagsläget inte är ett stort problem i Sverige med att 
avtal struktureras så att de kan redovisas som operationella. 
 

Nu är inte IFRS en sådan. Det är substance over form, man kan inte 
strukturera på samma sätt. […] Som vi ser det är det inte samma 
struktureringsrisk så att säga. 

- Olof 
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5.4 Exposure Draft 
Under intervjuerna stod det utkast som gavs ut i maj 2013 i fokus, vilket avspeglade sig 
i diskussionerna. De intervjuade personerna hade åsikter och tankar om många olika 
delar av förslaget och specifika detaljer. Avsnittet börjar med en inledande del om de 
olika problem som intervjupersonerna identifierat med den nya standarden, för att sedan 
följas av delar som belyser de problemen som diskuterades under intervjuerna. 
Intervjupersonerna var eniga om att en ny standard kommer leda till problem, men 
åsikterna om vilka problem gick isär. Klart var att samtliga intervjupersoner 
identifierade områden som på något sätt kommer innebära problem för leasegivarna. 
 
Enligt Lars är ett problem med den nya redovisningen relaterat till intäktsredovisningen 
och den avgränsningsproblematik som utkastet medför. Han ansåg att det kommer bli 
väldigt konstigt konceptuellt att förstå hur leasegivarna säljer en tillgång flera gånger. 
Leasegivaren får i vissa fall får redovisa en tillgång som Typ A-lease och får då en 
försäljningsintäkt. Det sker även om tillgången har en sådan livslängd att företaget vid 
återlämnandet kan hyra ut den ytterligare en gång och även då redovisa en 
försäljningsintäkt. Lars tror att det kommer bli svårt för företag att beräkna 
residualtillgången, samt att se hur stor andel de har sålt vid varje försäljning. Han menar 
att modellerna är otroligt tekniska. Lars påtalade att de förändrade bedömningar 
förslaget innehåller kommer leda till problem då användarna inte efterfrågar en 
förändring, vilket gör att de kostnader som uppkommer inte är förenat med någon nytta. 
Ett annat problem som både Lars och Malin nämnde är när leasegivaren måste bedöma 
vad som är leasing och vad som är tjänst i ett kontrakt. Enligt dem blir det en ny 
bedömningsfråga hur leasingkomponenten ska urskiljas ur avtalet, då principen för hur 
det ska göras är oklar. 
 
Anders tyckte att ett problem som standarden för med sig är att allt ska in i 
balansräkningen, oavsett storlek och påverkan. Likt Lars och Malin identifierade 
Anders problemet med att företag kan få svårt att skilja på vad som är en tjänst och vad 
som är leasing. Utöver problematiken med att urskilja leasing och tjänst, såg han även 
ett problem i att företag kan behöva fler experter på leasing runt om i världen, för att 
hålla koll på alla delar i avtalen som ska in i redovisningen. Det kan leda till 
kvalitetsproblem om det inte samordnas på ett bra sätt från centralt håll, då det är svårt 
att ha en leasingexpert på flera håll i världen. 
 
Enligt Göran kommer inte börsbolagen få några större problem med standarden, han 
tycker att de borde ha de resurser som krävs för att införa den. Han trodde att problemet 
med standarden kommer att dyka upp i framtiden, då främst kopplat till mindre och 
medelstora företag. Det tror Göran blir verklighet när lokala lagstiftningar och IFRS for 
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SME:s anpassar sig efter utgivna IFRS:er. Att en ny standard även påverkar andra 
redovisningsstandarder motiverade Göran med att den nya standarden borde 
representera vad som är god redovisning. Därför kommer det efter ett tag få en 
spridningseffekt längre ner i hierarkin när lägre stående normer och standarder ska 
uppdateras. Det i sin tur trodde Göran kommer bli ett problem för mindre företag, samt 
dotterbolag i koncerner som inte har kompetensen att tillämpa så avancerade regelverk. 
 

[...] du eliminerar ett problem, men du får nya problem på halsen. Det är 
den korta sammanfattningen. Och med det menar jag då att, du går bort 
ifrån en regim där du skiljer på finansiella avtal och operationella avtal och 
istället får du en regim där du ska skilja på huruvida de är Typ A eller Typ 
B avtal så att säga.   

- Göran 
 
Ett problem som är kopplat till en ny standard är hur den fungerar ihop med andra 
regelverk. Göran identifierade ett problem med att finansbolag kan få problem med sin 
kapitaltäckningsgrad16 när fler tillgångar och skulder ska in i balansräkningen. Han 
ansåg att samband mellan olika regelverk är något som inte har utretts i tillräckligt stor 
omfattning, vilket kan komma att påverka flera branscher men främst finansiella bolag. 
Kopplingen till andra regelverk var enligt Göran är en lika viktig fråga som 
redovisningsfrågan i sig, han ansåg att det tyvärr är ett problem som IASB inte tar i 
beaktning. 
 
Peter ansåg att ett problem som kan komma med den nya standarden är den skilda 
resultatredovisningen en producent ställs inför. En leasegivare som tillika är producent 
har ett val mellan att leasa ut en tillgång eller att sälja tillgången samtidigt som 
finansiering till försäljningen erbjuds. De olika valen ger upphov till dramatiska 
resultatkonsekvenser enligt Peter. Han tror att leasegivarna är oroliga för att leasing som 
produkt inte ska bli attraktiv längre och att det är anledningen till mängden negativa 
kommentarer på utkastet. Peter själv trodde inte att det är något leasegivarna behöver 
vara oroliga för. Det beror på att de som verkligen behöver leasing som finansiering, 
som mindre och medelstora företag, inte har så många andra möjliga alternativ till 
finansiering. Börsbolagen är inte lika beroende av leasing, samtidigt som de har 
resurserna att klara av den mer komplexa redovisningen för leasetagare. En följd av 
standarden som Peter ansåg är helt onödig, är om företag med marginell andel leasing 
måste ändra eller ta fram nya system för att efterleva standarden. Då har det gått för 
långt enligt honom. 

                                                
16 Kapitaltäckningsgraden reglerar hur stort belopp som måste sättas av i en bankverksamhet för att 
säkerställa verksamheten. 
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Olof tyckte att gränsdragningen mellan “short-term lease” och Typ A-leasing är ett 
problem, då gränsdragningen mellan dem är ganska strikt satt. För att klassificeras som 
en “short term” lease så får det inte finnas några förlängningsoptioner eller väldigt 
fördelaktiga villkor, som skulle innebära att leasetagaren med största sannolikhet vill 
förlänga avtalet. Det blir ett problem då leasegivare inte kan erbjuda sina kunder 
förlängning, inte ens till marknadspris, om det ska kunna klassificeras som “short term” 
lease. Olof tror också att leasegivare kan få problem med att uppskatta leasingperiodens 
längd, samt en bedömning av hur mycket av tillgången de tror att leasetagaren utnyttjar. 
Den skilda redovisningen som beror på olika bedömningar gjorda av leasegivare och 
leasetagare för samma kontrakt, riskerar att leda till en asymmetrisk redovisning. Vilket 
kan bli ett problem i längden. 
 
En post i det nya förslaget som togs upp var ombedömningar. Lars uppskattade att det 
kommer bli väldigt arbetsamt och många bedömningar kommer krävas. Malin menade 
att varje gång ett avtal förnyas, så kommer det att behöva göras nya bedömningar. Olof 
påpekade att dessa ombedömningar även ska ske löpande och att det är stort arbete som 
kommer krävas. Han ifrågasatte även om redovisningen kommer att hålla en bra kvalitet 
när det finns så pass mycket egna bedömningar och var väldigt kritisk till 
ombedömningarna. 
 

Det blir ett hästjobb att göra ombedömningar. […]Men det största bekymret 
är just det med ombedömningar. Och vi har sagt att som leasetagare har 
man ju mer information än leasegivare. Så då kan ju risken vara att det blir 
mycket mer asymmetrisk redovisning, leasetagare jämfört med leasegivare. 

- Olof 
 
Per tyckte att det senaste förslaget på hur standarden ska se ut medför problem när 
IASB föreslår att det ska finnas en modell på leasetagarsidan, medan det finns två 
modeller på leasegivarsidan. Det kan leda till praktiska problem vid skrivande av avtal. 
Enligt Per så innebär det nästan alltid problem när en standard innehåller flera 
redovisningsmodeller, då det öppnar för praktiskt trassel och möjligheter till 
strukturering av avtal. Per ansåg att det är viktigt att försöka undvika att ha fler modeller 
än nödvändigt. Ett problem som Per tror att den nya standarden kan lösa är att i 
dagsläget tenderar leasingredovisningen komma i första hand vid val av 
finansieringsform. Enligt honom så ska det kommersiellt riktiga styra hur man gör 
affärer, snarare än att redovisningsreglerna får bestämma valet. 
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5.4.1 Förändring 

Under de intervjuer vi höll framkom flera gånger tankar om hur leasingbranschen som 
helhet kommer att påverkas. En stor del av respondenterna ansåg att det finns anledning 
att tro att leasing kommer påverkas negativt om förslaget på ny standard genomförs. 
 
Anders trodde att det kommer bli färre leasar än i dagsläget och påpekade att det redan 
nu finns en trend där företag väljer att äga tillgångar och använder billeasing som 
exempel. Han menade att de som tidigare var leasegivare av bilar, nu istället gått över 
till att administrera andra företags bilparker. Malin trodde att leasingavtalen som är 
strukturerade för att få klassificeras som operationella kan komma att förändras, genom 
att de antingen avtar eller skrivs som kortfristiga avtal. 
 
Lars ansåg att det finns en möjlighet att leasingavtal kommer skrivas så att de i större 
utsträckning blir funktionsavtal, vilket skulle leda till att avtalet helt enkelt inte längre är 
ett leasingavtal. Peter trodde inte att leasingbranschen kommer förändras det minsta. 
Han menade att leasing är en alldeles utmärkt finansieringsform och att det är fel att tro 
att det enbart är redovisningen som gör den attraktiv. Dock ansåg Peter att det i 
dagsläget finns möjligheter till resultatmanipulation, något som han tror att den nya 
standarden kommer åt. 
 

Den här resultatmanipulationen den är väldigt dålig, och de här nya 
reglerna uppfattar jag som att du skulle komma åt den här situationen så att 
leasing är alltid registrerad som en financial receivable och hos en 
producent av varan så blir det en redovisad försäljning oavsett om man 
kallar det leasing eller avbetalningsfinansiering. 

- Peter 
 
Elisabeth var av uppfattningen att dem kommer påverkas av en förändrad redovisning 
och att det kommer innebära ganska stora förändringar. Hon trodde även att det kommer 
påverka leasegivarverksamheten negativt. Olof ansåg att det finns risk att kunderna allt 
mer kommer vilja övergå till korttidskontrakt, för att på så sätt kunna få en enklare 
redovisning. Elisabeth trodde dock inte att en övergång från leasing till korttidskontrakt 
skulle innebära någon försämring för företag som helhet. Johan var av uppfattningen att 
det finns potential för standarden att minska leasingaffärerna något, men framhåller att 
redovisning egentligen inte borde styra över valet av affärsmetod. 
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[…] redovisningen är som en tavla, en återspegling av verkligheten, som 
egentligen inte borde påverka business så mycket. Jag tror att man befarar 
att, ja du kommer inte förstärka deras business i alla fall, man ser en risk 
att det skulle kunna minska deras affärer med finansiella leasar. 

- Johan 
 

Per trodde att intresset för leasing kommer att vara annorlunda med den nya 
redovisningen, även om det går att använda sig av tilläggsupplysningar för att se 
effekten av denna. Han ansåg även att många företag kan komma att välja att äga 
tillgångar som de i nuläget valt att leasa, då det ger en betydligt större möjlighet att 
nyttja tillgången på ett flexibelt sätt. Han trodde även att leasetagarna kommer att kräva 
betydligt mer utvecklade underlag från leasegivarna. Tillhandahåller de inte sådana 
underlag, tror Per att leasetagarna väljer en annan leasegivare som kan möta det behovet 
eller att de väljer att köpa tillgången.   

5.4.2 Redovisning 

Samtliga respondenter ansåg att om utkastet införs så kommer redovisningen för 
leasegivare bli svårare att genomföra. Lars menade att redovisningen kopplad till 
leasegivare kommer bli extremt komplex och konstig. Han ansåg också att det jämfört 
med dagsläget kommer att behöva göras svårare bedömningar, vilket ytterligare 
kommer försvåra för leasegivarna. Malin ansåg att förslaget är tekniskt svårt. Hon 
ställde sig frågande till hur man ska få intressenterna att förstå redovisningen, som hon 
ansåg vara svår att bara läsa. Lars trodde att standarden kommer bli svår att förstå, 
samtidigt som det nya utkastet gör att det kommer bli svårt att få en helhetsbild över alla 
leasingavtal i ett företag. Han påtalade också att det nya utkastet innehåller tre olika 
redovisningssätt, vilket försämrar för användarna Enligt Lars så förstår de knappt ett sätt 
och menade att de därmed kommer få svart att förstå tre sätt. Även Malin delar 
uppfattningen. 
 

Och när det är så pass komplex redovisning att det är svårt att förstå hur 
det borde vara, så blir det svårt för en användare.   

- Malin 
 
Anders menade att ett problem som uppstår, grundas i att de företag som påverkas ofta 
är stora. Då de också har flera dotterbolag och andra divisioner runt om i världen blir 
påverkan därmed större. Han ansåg att leasingstandarden är så pass komplex att det blir 
svårt för de olika enheterna, när de ska bryta ner alla leasingkontrakt och göra 
beräkningar. Anders menade också att det inte är rimligt att stora företag har centrala 
leasingregister utan att det måste behandlas lokalt, vilket han tror kommer kunna skapa 
stora kvalitetsproblem. 
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[…] man kan ju inte rätt gärna ha ett leasingregister för alla möjliga och 
omöjliga prylar så att säga, utan det här måste hanteras ute. […] Och ja, 
där ser man ju framför sig väldiga kvalitetsproblem. Hur ska du kunna ha 
en leasingexpert på 250 ställen i världen. 

- Anders 
 
Att internationella redovisningsregler kan komma att införlivas i nationell redovisning, 
såg Göran som ett problem. Anledningen till detta var att den komplexa redovisningen 
även blir gällande för mindre företag. Göran ansåg att mindre företag rimligtvis bör 
tillämpa samma regler som de större företagen, då den redovisningen är den som håller 
högst kvalitet. Problemet som Göran tror uppstå då är att redovisningen blir för 
komplicerad i små och medelstora företag, då de inte besitter tillräcklig kompetens att 
tillämpa ett så pass komplicerat regelverk.  Göran trodde således att det i framtiden 
kommer bli svårare att ingå leasingavtal i allmänhet, men särskilt mot små och 
medelstora företag. Enligt Göran kommer det bli så då redovisningen kopplad till 
affären blir komplicerad, vilket gör att det blir för svårt för kunden att tillämpa 
regelverket. Denna syn delades även av Olof som också han påpekade att det i dagsläget 
är få leasingkunder som är IFRS-redovisande, och att risken för ökad komplexitet för 
dessa ligger i om lokala regler tar efter IFRS. 
 
Även Elisabeth påpekade problemet med att de flesta som använder sig av leasing är 
småkunder. Hon belyste också att det varierar med kompetensen hos småkunderna och 
menar att de kan få problem om de ska hantera en redovisning som hon tycker verkar 
krånglig. 
 

Det är klart, de har en redovisningsbyrå som hjälper dem, men ändå, ibland 
är det frun. 

- Elisabeth 
 

5.4.3 Gränsdragning 

Under intervjuerna uttryckte respondenterna oro över hur det nya utkastet kommer att 
leda till olika typer av gränsdragningsproblematik. Den största oklarheten som ansågs 
föreligga var hur det ska gå att skilja på vad som är leasing och vad som är tjänst i ett 
avtal, Men även frågan hur leasingavtal ska klassificeras som Typ A och Typ B istället 
för operationell eller finansiell togs upp. Vissa av respondenterna ansåg att 
klassificeringen blir mer komplicerad och att det kommer skapas nya 
gränsdragningsproblem. 
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De vill minska möjligheterna till struktureringar. Men javisst de har tagit 
bort operationell och finansiell leasing, men då har de infört A och B 
leasing. Vad är en fastighet? Och vad är short-term lease? Du har 
fortfarande inte kommit runt problemet. Du har fortfarande nya 
gränsdragningsproblem. 

- Olof 
 
Lars ansåg att leasegivare kommer få en försvårad klassificering när det gäller Typ A 
och Typ B. Han trodde att leasegivare med tillgångar som kan leasas flera gånger inte 
får tillräcklig vägledning, angående hur de ska matchas mot reglerna om oväsentlig del 
av livslängden. Lars menade att om en lease motsvarar mer än en obetydlig del av den 
underliggande tillgångens ekonomiska livslängd, så kommer avtalet således 
klassificeras som Typ A. Då kommer ytterligare problem att uppstå, som skapar 
svårigheter för företaget. 

 
Om det […] kommer in i Typ A så innebär det att de får en 
försäljningstransaktion och har man då 10 stycken efterföljande 4-års 
leasar åt olika kunder på ett fartyg som håller i 40 år. Då säljer dem 
fartyget 10 gånger, det är väldigt konstigt konceptuellt att förstå att man 
säljer en sak 10 gånger. 

- Lars 
 
Anders tog upp problematiken med att särskilja vad som är leasing och vad som är 
tjänstedelen i ett leasingavtal. Även Per såg denna problematik och tror att företag i 
framtiden kommer behöva ha en egen tolkning på denna bestämmelse, som passar den 
egna verksamheten och som appliceras genom hela företaget. Lars menade att 
urskiljandet av leasingkomponenten är ett blivande problem som inte existerar i 
dagsläget. 

 
Däremot så ställs det på sin spets i en framtida standard där alla leasar ska 
upp i balansräkningen. Hur ska vi urskilja själva leasekomponenten från 
övriga avtalet? Det är en ny bedömningsfråga som inte vi behöver ta 
ställning till. Så det skapar nya problem. Det problemet finns inte idag, men 
vi kommer få nya problem framöver. 

- Lars 
 
Göran tyckte inte att den klassificeringsproblematik som finns i dagsläget är påtaglig 
och tror att den nya klassificeringen kan leda till problem. Han ansåg att det alla gånger 
inte är så enkelt att urskilja vad som är en fastighet, varpå klassificeringen mellan Typ 
A och Typ B blir svår. En annan problematik som Göran uppmärksammade var att det 
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inte framgår om “right-of-use assets” ska anses som materiella eller immateriella 
tillgångar. Göran påpekade att för banker blir detta en viktig fråga, då deras 
kapitaltäckningsgrad kan komma att påverkas beroende på denna klassificering. 
 

Är det så att det här right-of-use är att anse som en immateriell tillgång, då 
ska det dras bort från kapitalbasen. Som ni förstår, det blir ju väldigt stora 
ekonomiska värden som vi pratar om i en och samma bank. [...] Då blir det 
jättestora belopp som ska bort från kapitalbasen. Och då gör det att den så 
kallade kapitaltäckningsgraden, eller kapitaltäckningskvoten, den kommer 
att falla eller minska. 

- Göran 
 
Anders menade att det i dagsläget finns olika typer av leasingavtal som skrivs i syfte att 
kunna få en viss redovisningsklassificering. Han trodde att dessa upplägg kommer att 
försvinna om IASB inför standarden enligt utkastet. Vissa av respondenterna ansåg att 
det finns en möjlighet att avtal mer kan komma att skrivas som korttidsleasing, för att 
på så sätt undvika Typ A-redovisning. Johan trodde dock inte att en sådan konstruktion 
kommer vara enkel att genomföra, då det inte får finnas några förlängningsoptioner 
inbakade i avtalet. Per menade att det så länge det finns olika redovisningsalternativ, så 
kommer det vara möjligt att strukturera avtal. Han var av åsikten att det skulle behöva 
införas en enda modell för att komma till rätta med problemet. 

5.4.4 Påverkan 

Hur leasegivare kommer att påverkas av en ny standard var ett ämne som dök upp under 
intervjuerna. Däremot gick åsikterna isär kring hur påverkan sker och vilka företag som 
kommer påverkas mest. Leasing som produkt var också något som flera av 
intervjupersonerna trodde skulle påverkas av en ny standard. 
 
Den nya standarden kommer påverka företagens affärsmodeller enligt Göran. Han 
trodde att det kommer bli svårare för leasegivare att ingå leasingavtal om utkastet blir 
verklighet, vilket kommer påverka leasing som finansieringsform negativt. Enligt Göran 
är det främst de leasegivare som har en stor andel Typ A leasar som kommer att 
påverkas av en ny standard, då de företagen får en framtung redovisning. Han ansåg 
också att de nya redovisningsreglerna kommer slå mycket hårdare mot fristående 
finansbolag jämfört med bankanknutna finansbolag. De fristående finansbolagen kan i 
många fall endast erbjuda leasing som finansieringsform, vilket gör att hela deras 
affärsmodell kommer påverkas negativt om kunderna väljer köp framför leasing. De 
bankanknutna finansbolagen kommer inte påverkas negativt i samma utsträckning, då 
de har möjligheten att låna ut pengar till företag som väljer att köpa en tillgång. Då blir 
inte en minskad leasingportfölj lika avgörande för verksamheten som helhet. 



 40 

För att, det är helt tydligt att, går det här igenom då blir det väldigt svårt 
att bedriva en leasingverksamhet som leasegivare 

- Göran 
 
Det var inte bara Göran som trodde att leasing som finansiering kommer att påverkas 
negativt av en förändrad standard. Elisabeth trodde inte att längden på leasingkontrakten 
kommer att påverkas av en ny standard, det är snarare mängden leasing som kommer att 
minska. Anledningen till detta är att den nya redovisningen verkar krångligare än 
dagens redovisning.  Därför kommer företag i vissa fall välja köp framför leasing. 
Enligt Olof så kan längden på kontrakten möjligtvis förändras i de fall ett företag vill 
leasa en tillgång på en period runt ett år. Då kommer företagen förmodligen vara mer 
benägna att skriva kontraktet kortare än tolv månader, så företaget kan redovisa enligt 
förenklingsreglerna för “short term”. Olof trodde, likt Elisabeth, att kunder kan komma 
att välja avtalsköp före leasing då det redovisningsmässigt inte ställer upp lika många 
krav som en finansiering via leasing gör. 
 
Per diskuterade kring att leasegivare som en del i sin service till leasetagarna vid 
fakturering kan se till att tillhandahålla de underlag som behövs för att kunden enkelt 
ska kunna göra sin redovisning och bokföring. En utökad service som innefattar hjälp 
till redovisningen skulle kunna få företag att fortsätta leasa tillgångar, då den krångliga 
redovisningen för leasetagare förenklas genom stöd från leasegivarna. Per trodde att rätt 
väg att gå vid en ny standard var en balans mellan att företagen följer standarden 
principiellt samtidigt som den inte upplevs alltför krånglig. Om leasegivarna kan 
övertyga kunderna om att leasing är en lätt och smidig finansieringsform så kommer 
inte tappet av kunder bli lika kännbart. 
 
Johans åsikt var att de praktiska effekterna på redovisningen inte borde vara så stora. 
Lars trodde att shippingbolag är en typ av leasegivare som kommer att påverkas väldigt 
mycket av en ny standard, medan fastighetsbolagen inte kommer att påverkas i någon 
större utsträckning. I övrigt var den rådande åsikten hos respondenterna att leasegivarna 
i sig inte kommer påverkas direkt av den förändrade redovisningen. 
 

5.4.5 Kostnader 

En av de delar som i stort sett alla intervjuer berörde var frågan om en förändrad 
redovisning kommer påverka företagen kostnadsmässigt. Göran var övertygad om att 
den administrativa bördan kommer öka i företagen. Flera av respondenterna trodde att 
det kommer behöva införas nya system för att kunna hantera den ökade mängden av 
beräkningar och upplysningar som ska göras, vilket kommer leda till en större 
administrativ börda. 
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Jag tror att leasingstandarden har potential att vara en av de mest 
arbetskrävande för många företag. 

- Göran 
 
Samtliga tillfrågade menade att det initialt kommer att bli stora kostnader för att bygga 
upp nya system, samt ett stort arbete med att driftsätta dessa. Per ansåg att det vid 
implementering kommer uppstå stora kostnader. Emellertid trodde Per att när dessa 
investeringar väl var gjorda och de administrativa förberedelserna var färdiga, skulle det 
bara handla om löpande administration. Johan trodde inte att det kommer bli några 
ytterligare effekter än att den löpande administrationen kommer öka, vilket kommer 
kosta mer än idag. 
 
En annan fråga som diskuterades när det gäller systeminvesteringar och 
implementeringar av dessa, var frågan om kostnaden kommer motsvara nyttan. Göran 
ifrågasatte om kostnaden för de nya kraven överstiger nyttan som de ger. Han menade 
att kostnaden måste bäras av någon och att i detta fall finns det inte många att välja 
mellan. Han sa att om leasegivaren inte självmant tar på sig kostnaden, blir det 
leasetagaren som får en ökad kostnad för att ingå avtalen. Anders ansåg också att det 
kommer krävas ett större administrativt arbete, vilket medför ökade kostnader. Han 
ansåg att det inte är något som enbart kan hanteras på huvudkontoret, vilket gör att varje 
egen enhet kommer behöva arbeta mer med administration. 

5.5 Upplysningar 
De utökade upplysningarna som utkastet ställer upp jämfört med IAS 17, var något som 
respondenterna hade åsikter om. Några respondenter var av uppfattningen att de krav 
som IAS 17 ställer upp räcker och att det inte finns något behov av att utöka dem. Några 
av respondenterna var av annan uppfattning och ansåg att en utbyggnad av 
upplysningarna skulle vara att föredra. Det uttrycktes även uppfattningar om att en 
utbyggnad av upplysningarna skulle vara en bättre lösning än en förändrad redovisning. 
 
Johan ansåg att standardsättaren borde ha ambitionen att vilja skapa den bästa 
redovisningen direkt i de primära rapporterna. Noterna bör användas för att ge 
ytterligare information och kunna användas som en typ av uppslagsverk, så en 
användare kan få grepp om siffror som eventuellt uppfattas som oklara. Peter ansåg att 
de upplysningarna som krävs enligt IAS 17 är tillfredsställande och att kravet på 
utökade upplysningar kan bli en börda för företagen. Samtidigt kommer användare och 
analytiker inte kommer ha så stor användning för de nya upplysningarna. Peter 
påpekade att det krävs mycket jobb av företagen för att ta fram information till noterna. 
Samtidigt använder sig inte analytiker av notupplysningar i någon större utsträckning, 
vilket gör utökade krav onödiga. 



 42 

Och det är där jag kan tycka att när jag får leasing av en lastbil redovisad 
på samma sätt som om de ägde lastbilen, då kan inte jag kräva mer 
information om den transaktionen, eller jag är inte intresserad av mer 
information om den transaktionen. 

- Peter 
 
Per var också negativt inställd till utökade upplysningar. Han var av åsikten att det är 
bättre om företag tar upp tillgångar och skulder i balansräkningen, snarare än att 
upplysa om det i not. Per ansåg att det är bättre att se det i balansräkningen varje kvartal 
än att behöva ge sig in i noterna en gång om året. Både Per och Peter ansåg att de 
upplysningar ett företag lämnar angående en leasad maskin bör vara av liknande 
karaktär som de upplysningar ett företag behöver lämna om de lånar pengar och köper 
samma maskin. De tillkommande kraven för en leasingtransaktion krånglar till 
verkligheten för företagen enligt Per. 
 
Utökade upplysningar var något som Lars förespråkade, detta då han ansåg att en 
förändring av upplysningarna skulle ge mer nytta än vad de nya modellerna för 
redovisningen skulle kunna ge. Enligt Lars så beskriver företag de väsentliga villkoren i 
avtalen väldigt grunt, vilket lämnar utrymme för en utökning av upplysningarna. Som 
förslag ger Lars ett exempel på att leasegivarna borde kunna ge lite mer detaljerade 
beräkningar i noterna, så att användarna kan se hur en balansräkning skulle kunna se ut 
om beloppen fanns där istället. Anders, Olof och Elisabeth var av samma uppfattning 
som Lars och ansåg att en upplysning som gav användarna nytta var att föredra framför 
förslaget på en komplex redovisning. 
 
Göran var också positiv till utökade upplysningar. Han ansåg att det vore en bra idé om 
upplysningar för leasegivarna skulle byggas ut både kvantitativt och kvalitativt. De 
kvalitativa upplysningarna skulle inkludera vilka typer av avtal ett företag har ingått och 
vilka avtalsvillkor som är förknippade med de leasingavtalen. Göran trodde att 
finansiella bolag skulle ställa sig positiva till utökade upplysningar, om alternativet var 
en ny standard på området. 
 
Vi tycker till exempel att istället för att göra det här stora omfattande omtaget som 
normgivaren vill göra, så skulle man med betydligt enklare medel komma en bra bit på 
vägen. Och det är att bygga ut kraven på tilläggsupplysningar, för såväl leasegivare 
som leasetagare. Då skulle man kunna åtgärda många av de här 
informationsproblemen som standardsättaren uppfattar att vi har idag. 

- Göran 
 
Även när det kom till en diskussion om eventuella kostnader för införandet av utökade 
upplysningar var intervjupersonerna av skilda åsikter. Majoriteten av intervjupersonerna 
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trodde att det skulle innebära en lägre kostnad vid implementering om 
upplysningskraven utökades, istället för att en ny standard med nya 
redovisningsmodeller skulle införas. Samtidigt skulle det ändå bli en påtaglig kostnad 
för att ta fram den nya informationen. Lars trodde att fler upplysningar skulle innebära 
en högre kostnad för företagen, men att det förmodligen skulle vara en rimlig kostnad 
som de skulle kunna tänka sig att ta på sig. Enligt Olof så skulle kostnaden för en 
leasegivare vara betydligt lägre om man bara utökade upplysningarna, men att det är 
upp till användarna att bestämma huruvida nyttan ökar eller minskar av den ökade 
mängden upplysningar. Peter ansåg att något som leasegivarna skulle behöva i 
upplysningarna var en diskontering, vilket inte borde vara ett problem för leasegivarna 
att räkna ut. 
 

Nej det är helt klart att nyttan av den här standarden klart överstiger 
kostnaden för att ta fram den här informationen. Det kan jag säga med 
säkerhet för informationen är redan framme i not. 

- Peter 
 
Gällande upplysningarna trodde intervjupersonerna att det kommer leda till ökade 
kostnader för leasegivarna om upplysningskraven ökar. Det råder dock inte någon 
samstämmighet rörande hur stora kostnaderna kommer att bli. Några trodde att 
kostnaderna för framtagandet av informationen blir betydande och en onödig kostnad 
för leasegivarna, då den inte kompenseras av en ökad nytta. Samtidigt ansåg några att 
det skulle vara en kostnad som företagen kunde tänka sig att gå med på. Johan var av 
uppfattningen att nya upplysningskrav ofta leder till ökade administrativa kostnader och 
kan vara jobbiga att få till i den första årsredovisningen, men att det brukar rulla på 
ganska bra därefter. 
 
Hur nyttan och kvaliteten i de finansiella rapporterna ändras av utökade upplysningar 
var också en åsikt som skiljde sig åt mellan intervjupersonerna. Några trodde att det 
förbättrar transparensen i de finansiella rapporterna medan andra var av åsikten att 
utökade upplysningar är kontraproduktiva och saknar en koppling till ökad nytta och 
kvalitet. De flesta av våra respondenter ansåg att en ökad informationsutgivning 
kommer påverka kvaliteten på redovisningen positivt. Göran var helt övertygad och 
menar att det på det sättet blir en bättre redovisning. Anders höll med, men kan inte se 
vem som egentligen är intresserad av det. Olof tyckte dock inte förslaget kommer leda 
till en bättre kvalitet i redovisningen. Han menar att det är väldigt stor subjektivitet i 
upplysningarna, vilket inte kommer göra redovisningen mer rättvisande. Olof ställde sig 
frågande till att både ha utökade upplysningskrav och redovisa leasingkontrakten i 
balansräkningen. Om man ska redovisa leasingkontrakten i balansräkningen, borde det 
ställa lägre krav på upplysningar jämfört med IAS 17. Peter framhöll att det är helt klart 
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att nyttan av den nya standarden kommer överstiga kostnaderna för framtagandet av 
informationen, då han menar att informationen redan är framme i not. 

5.6 System 
Ett ämne som diskuterades på de flesta intervjuerna var i vilken utsträckning leasegivare 
skulle behöva förändra sina system och rutiner för att hantera en ny leasingstandard. 
Elisabeth var av åsikten att leasegivare skulle behöva ändra sina system för att klara av 
att hantera de nya klassificeringarna och avtalen som en ny standard skulle medföra. I 
och med att leasegivare ofta är verksamma i flera länder, trodde Elisabeth att större 
förändringar i standarden medför problem och ökade kostnader. Hon menade att 
företagen måste förändra system i flera länder, samtidigt som de i vissa fall kan ha olika 
system i olika länder. 
 
Olof trodde inte att systemen skulle behöva mer än mindre uppdateringar i det fall IASB 
väljer att gå tillbaka till alternativet att Typ A-leasing är liknande dagens finansiella 
klassificering, och Typ B-leasing är liknande dagens operationella klassificering. Johan 
var osäker angående hur systemen hos leasegivarna skulle kunna påverkas, men han 
trodde ändå att det förmodligen kommer krav på system för att utföra beräkningar som 
är nya för standarden jämfört med dagsläget. Han trodde att ett nytt system förmodligen 
skulle kosta mycket att bygga upp, men var osäker på hur mycket extra de löpande 
kostnaderna skulle öka när ett nytt system väl är på plats. 
 

Det blir väldigt stora administrativa kostnader för systemstöd och att göra 
alla dessa bedömningar. 

- Lars 
 
Per trodde inte att en ny standard kommer innebära några större förändringar i 
leasegivarnas system. Enligt honom så borde det i dagens moderna samhälle gå snabbt 
och smidigt att bygga en ny modul till ett system där det bara är att mata in data och få 
ut redovisningsdatan. 

5.7 Framtid 
Respondenterna hade flera förslag på hur standarden skulle kunna förändras för att 
förbättras, samt hur IASB bör gå vidare med projektet. Anders ansåg att man från 
IASB:s sida borde skrota förslaget och göra en översyn av IAS 17 istället. Han menade 
också att det arbete som drivs nu inte är påbörjat av styrelsen, utan att dessa personer 
har ärvt projektet av sina företrädare. Göran tyckte att det borde finnas en enklare 
lösning på redovisning av leasing. Han menade att tilläggsupplysningarna borde byggas 
ut, dels kvalitativt men även kvantitativt. Han ansåg att informationen borde gå in 
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djupare på vilken typ av avtal som finns och vilka villkor som är förknippade med 
verksamheten. Enligt Göran skulle detta åtgärda den informationsproblematik som han 
tror att standardsättaren tycker finns idag. 
 

[…] det mesta kan göras lite bättre här i världen och det gäller även 
redovisningsregler. Istället för att göra det här stora omfattande omtaget 
som normgivaren vill göra, så skulle man med betydligt enklare medel 
komma en bra bit på vägen. Och det är att bygga ut kraven på 
tilläggsupplysningar, för såväl leasegivare som leasetagare. 

- Göran 
 
Lars ansåg att det råder delade meningar kring hur redovisningen borde förändras när 
det gäller leasing. Han menade att många tycker att utkastet motsvarar en för stor 
förändring och skulle hellre vilja se att IASB enbart arbetar med att utveckla 
upplysningarna och låter resten vara. Han menade att det är två grupper som har olika 
åsikter om utkastet, där den ena gruppen främst utgörs av framtagare och den andra av 
användare. Enligt Lars tycker inte framtagarna att utkastet är bra, då det är de som får 
stå för kostnaden. Samtidigt var han av uppfattningen att användarna är mer positiva till 
utkastet. Lars tyckte att det i dagsläget går mot att bli mer funktionsavtal i samhället och 
att kunder vill ha mer service. Lars ansåg att IASB bör förstärka upplysningskraven, 
men att redovisningsmetoderna bör vara oförändrade. Han menade också att företag ofta 
beskriver avtal grunt, då det är svårt att göra en djupare beskrivning av ett stort antal 
avtal. Lars menade att ett alternativ är att företagen skulle göra beräkningar för att på så 
sätt visa hur balansräkningen kunnat se ut i olika redovisningsmetoder. Han hoppades 
även att ingen förändring kommer göras på leasegivarsidan. 
 
Olof ansåg att IASB ska kasta projektet i papperskorgen och framförallt ta bort 
bestämmelserna kring ombedömningar.  Han trodde att om det nya förslaget införs 
kommer det innebära en stor börda för leasegivare och leasetagare. Johan ansåg att 
frågan om att anta hela standardförändringen eller enbart upplysningarna är en 
principiell fråga, i vilken mån den bästa redovisningen ska finnas i rapporten eller i en 
not. Han ansåg också att IASB ska gå vidare med en variant där leasing kommer in i 
balansräkningen, då det är till fördel för användarna vilka redovisningen är till för. Lars 
var av uppfattningen att IASB kommer göra klart leasingredovisningen, då det skulle 
vara en stor prestigeförlust för dem att ge upp nu. Han påpekade dock att det är väldigt 
få kommentarer inkomna på leasegivarredovisningen, vilket kan leda till att en dålig 
redovisningsmodell tas fram enbart för att ingen riktigt bryr sig om den. 
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5.8 Sammanfattning 
Respondenterna var alla kritiska till att framtagandet av en ny standard har tagit så pass 
lång tid och att en ny standard ännu inte har implementerats. Det lyftes även fram 
åsikter kring att en av anledningarna till den långa processen beror på att IASB har 
fokuserat på fel part. Flera av respondenterna ansåg att processen även försenats av de 
många kommentarer som inkommit på förslaget. Att så många valt att kommentera tror 
respondenterna beror på att IAS 17 anses vara en väl fungerande standard för 
leasegivarna. 
 
Att IAS 17 är förlegad och bör anpassas till dagens affärsklimat, var något som många 
respondenter ansåg. Samtliga stödde grundtanken om att alla tillgångar och skulder ska 
tas upp i balansräkningen och att det vore dumt att enbart förändra leasetagarnas 
redovisning. Det skulle i så fall leda till en asymmetrisk redovisning, vilket de ansåg 
skulle vara en försämring. Till följd av den förlegade standarden ansåg vissa att det 
öppnar för möjligheter till strukturering av leasingavtal. Denna bild delades inte av 
samtliga, de flesta ansåg att detta inte är ett problem i Europa utan främst ett problem i 
USA. 
 
Våra respondenter identifierade olika typer av problem med det senaste utkastet. Ett 
problem gäller att utkastet inte ger någon tydlig vägledning kring hur tjänster som är 
kopplade till leasing ska hanteras. Ett annat problem är att svenska regelverk för mindre 
företag på sikt kan påverkas av standardförändringen, vilket skulle kunna ge stora 
konsekvenser då redovisningen är så pass teknisk och komplicerad. Det finns även en 
problematik med att utkastet inte tar hänsyn till andra regelverk i tillräckligt stor 
utsträckning. Något som kan leda till att finansbolag skulle kunna få problem med sin 
kapitaltäckningsgrad. Det problem som flest respondenter hade en åsikt kring var den 
om ifall nyttan överstiger kostnaden. Flera respondenter var oroliga över att så inte är 
fallet, vilket skulle innebära onödigt höga kostnader i förhållande till den nytta som 
förändringarna medför. Det finns dock de som inte höll med utan ansåg att nyttan 
faktiskt överstiger kostnaderna då möjligheterna till strukturering försvinner. 
 
Flera respondenter upplevde att leasegivares redovisning inte kommer påverkas i så stor 
utsträckning. Däremot tror man att den förändrade redovisningen för leasetagare 
kommer få konsekvenser för leasingbranschen. Vissa respondenter trodde att kunderna 
kommer välja köp före leasing eller löser finansiering via lån. Enligt respondenterna 
kommer detta påverka de leasegivare vars affärsmodell är att enbart erbjuda leasing, då 
dessa inte kan erbjuda någon alternativ finansieringsmetod. Minskad leasing kommer 
främst att komma från stora företag som har möjlighet att välja andra 
finansieringslösningar, medan mindre kunder ofta är beroende av att leasa. Utöver 
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problemen med affärsmodellen tror några av respondenterna att avtalslängden kommer 
förändras och gå mot kortare avtal. 
 
Utkastets komplexitet är något som bekymrade flera respondenter. De ansåg bland 
annat att den nya Typ A- och Typ B-klassificeringen inte kommer underlätta 
gränsdragningsproblematiken. När den gamla undanröjs ersätts den istället av en ny 
problematik. Det påpekades även att så länge som det finns alternativ inom 
redovisningen, så kommer det finnas möjlighet till strukturering. Dessutom påpekades 
det att Typ A klassificeringen kommer göra att redovisningen blir mer framtung än i 
dagsläget. 
 
Respondenterna ansåg att förslaget kommer innebära ökade kostnader. Några trodde att 
det främst är den administrativa kostnaden som kommer öka, medan andra såg nya 
system som den största kostnaden. Dessa kostnader uppstår enligt respondenterna då 
leasegivare behöver lägga mer tid på att följa upp avtal och att göra ombedömningar 
löpande. Dock så var några respondenter av en annan uppfattning, då de inte tror att det 
blir större förändringar av kostnaderna. Dessa respondenter tror inte att förändringen 
blir så stor, då mycket av den data som ska behandlas redan finns i företagens system. 
 
De utökade upplysningarna var en fråga som delade respondenterna. Det fanns de som 
ansåg att det vore bra med ett utökat krav på upplysningar, istället för att förändra 
redovisningsmodellerna. Det fanns även de som tyckte att det var onödigt med 
ytterligare upplysningar, då användarna av informationen inte efterfrågar detta. Utökade 
upplysningar väntas även bidra till högre kostnader för leasegivarna, en kostnad som 
vissa respondenter ansåg att leasegivare bör vara beredda att ta. Det gäller under 
förutsättningen att redovisningen inte förändras i samma utsträckning. 
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6 Analys 
I kapitlet analyseras det empiriska resultatet i relation till det material som återfinns i 
referensramen. 

6.1 IASB process 
IASB har en tydlig modell för hur en standard ska tas fram (IASB, 2013c). En viktig del 
är hur de tar hjälp av allmänheten för att gå vidare i processen med att utveckla en 
standard som ökar kvaliteten på redovisningen. Processen att revidera IAS 17 till en ny 
standard har dragit ut på tiden, då IASB enligt våra respondenter fokuserar på fel saker. 
Några respondenter ansåg att det var fel av IASB att behandla redovisningen för både 
leasegivare och leasetagare samtidigt. De ansåg att det inte föreligger något fel i hur 
leasegivarnas redovisning fungerar och därmed flyttas fokus från viktiga problem, till 
något som inte behöver ändras. Vi håller med respondenterna, då vi anser att onödigt 
mycket tid har lagts på framtagandet av nya modeller för leasegivarna. Istället kunde 
tiden ha lagts på att korrigera leasetagarnas redovisning, för att därefter endast anpassa 
leasegivarnas redovisning. Vi tror att en sådan lösning skulle ha sparat mycket tid, men 
det skulle förmodligen innebära att alla problem inte skulle hanteras. Några av 
respondenterna trodde att framtagandet av en ny standard för leasing har blivit ett arv 
från tidigare IASB-styrelser. De menade också att den nuvarande styrelsen inte anser att 
en förändring är lika nödvändig. Vi anser att framtagandet därför har blivit lidande av 
ett bristande intresse, vilket i slutändan kan leda till att förändringen inte blir så stor som 
IASB vid upptagandet på agendan först ville. 
 
Flera av respondenterna påpekade den långa tiden som leasing har varit ett projekt på 
agendan. De ansåg att det är ett problem att det ännu inte har kommit ut en ny standard. 
Några respondenter menade att det var ett världsrekord när IASB valde att ge ut det 
andra utkastet, då det är väldigt sällsynt att fler än ett utkast ges ut. Kopplingen som 
våra respondenter gjorde var att processen har dragit ut på tiden, då leasingindustrin inte 
vill förlora sin affärsmodell och därför är negativa mot framlagda förslag. Ett problem 
med öppenheten i normgivningsprocessen är när intresseorganisationer och politiker ges 
för stort inflytande. En risk som då uppstår, när starka påtryckningar utifrån 
förekommer, är att grundtanken till varför IASB ville ta fram en ny standard kan 
komma att hamna i skymundan. I fallet leasing var en grundtanke att IAS 17 inte gav 
användarna tillräckligt öppen eller användbar information, vilket skulle förbättras i en 
ny standard (IASB, 2006). Några av respondenterna tyckte att åsikter från användare 
var något som IASB inte har tagit hänsyn till. Vi anser att det kan skapa ett problem 
med balansen i en framtida standard, när ingen hänsyn tas till åsikterna från användare. 
Istället är det intresseorganisationer och politiker som påverkar mest, vilket riskerar att 
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påverka resultatet av en framtida standard negativt. Nu är kanske inte så fallet, men vi 
anser att om IASB går längre bort från de förändringar man från början ville 
åstadkomma, är risken att en ny standard blir allt för lik dagens standard. Det var för 
IASB viktigt att jämförbarheten och tillförlitligheten skulle öka som resultat av en ny 
standard (IASB, 2006; IASB, 2009), vilket riskerar att inte bli fallet om den nya 
standarden blir för lik IAS 17. Vi anser att det kommer vara till nackdel för 
redovisningen om problem i dagens standard inte rättas till, vilket skapar svårighet med 
förståelse och jämförbarhet. 

6.2 IAS 17 
Respondenterna uttryckte att IAS 17 är en standard som fungerar väldigt bra. Den 
ansågs vara väl inarbetad, accepterad och det finns god kunskap om hur informationen 
ska hanteras. Emellertid visar empirin på att det trots allt finns ett stort medhåll för 
grundtanken i det senaste utkastet, där alla tillgångar ska tas upp i balansräkningen. Vi 
anser också att det är viktigt, då en korrekt balansräkning borde innehålla ett företags 
samtliga tillgångar och skulder. Dessutom ansåg våra respondenter att upplysningsdelen 
i IAS 17 inte är tillräckligt stor. Vi anser att en mindre revidering av IAS 17 och tillägg 
av ytterligare upplysningar vore en enkel lösning, som antagligen skulle täppa till de 
luckor som finns idag. Utifrån empirin får vi en uppfattning om att många företag skulle 
se det som en bra lösning, men frågan som kvarstår är om detta är vad användarna vill 
få ut av standardförändringen. Den empiri vi har på det området tyder på att så inte är 
fallet, användarna vill i större utsträckning få tillgången presenterad i balansräkningen 
än i not. Vi anser därför att IASB bör fokusera mer på att möta användarnas behov, för 
att säkerställa att den för användarna relevanta informationen återfinns i balans- och 
resultaträkningen. 
 
IASB (2013a) skriver i sitt andra utkast att det finns ett kraftigt motstånd mot IAS 17. 
Många har kritiserat reglerna för att vara otydliga och för att inte korrekt återge de 
tillgångar och skulder som uppstår av operationell leasing, främst hos leasetagare. I vårt 
empiriska resultat framkommer att en stor del är kritiska till det nya utkastet och 
ifrågasätter det på flera punkter. Det kan förklaras med vad Parfet (2000) menar, 
nämligen att det är en naturlig reaktion hos företag att kritisera de regeländringar som 
görs. Det beror på att företagen ensamma får stå kostnaden för de ändringar som 
genomförs, utan att få någonting tillbaka annat än en ny redovisning. Vi anser att 
redovisningsexperterna borde kunna anses stå på företagens sida. I många fall hjälper de 
företag med komplexa redovisningsfrågor, vilket enligt oss gör att de mer tar en roll 
som framtagare än användare av informationen. Det stämmer även väl överens med det 
empiriska resultatet, som visar att framtagare och granskare är kritiska till 
regeländringarna. De anser även att det finns brister i hur balansräkningen upprättas. Att 
framtagare och granskare är kritiska ligger även i linje med vad Beattie et al. (2006) 
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fann i sin studie. Standarden borde således kräva att tillgångar och skulder i större 
utsträckning ska anses vara finansiella och tas upp i balansräkningen. Vi anser att det 
skulle motverka det problem som flera respondenter menade finns i dagsläget; att det är 
enkelt att välja hur avtal ska skrivas för att få en önskad klassificering. 

6.3 Klassificering 
Ett av IASB:s syften med det nya utkastet är att komma till rätta med att avtal 
struktureras, för att uppnå en viss typ av klassificering i redovisningen. Beattie et al. 
(2006) fann att även användare och framtagare av finansiell information såg det som ett 
problem. Svaren som framkommit i vår studie visar att det i dagsläget inte förekommer 
någon större mängd strukturering av leasingavtal. Dock var två respondenter av 
avvikande åsikt, Peter och Per. De ansåg att strukturering av leasingavtal är ett problem 
som förekommer. Vi tror att det faktum att det i Sverige finns få renodlade leasegivare 
kan vara en bidragande orsak till att majoriteten av respondenterna inte ser detta som ett 
problem. Empirin visar också att när det gäller leasegivares klassificering av 
leasingavtal, så finns en samstämmighet om att den är enkel i nuläget men att det blir 
svårare med det nya utkastet. Åsikterna angående den nuvarande klassificeringen skiljer 
sig dock åt. Vissa respondenter tycker att en klassificering som grundar sig i väsentliga 
risker och förmåner ger en bra bild av leasingen, medan andra tycker att den öppnar för 
strukturering. Vi tycker därför att det är viktigt att en framtida standard ställer upp 
tydliga riktlinjer för hur klassificering av leasingavtal ska ske.  
 
Den största andelen leasing kommer klassificeras som Typ A, då Typ B-leasing främst 
innefattar fastigheter eller tillgångar med lång livstid. Enligt våra respondenter var det 
redovisningen för Typ A-avtal som uppfattades som mest komplex av leasegivarna; de 
var främst negativa till de återuppskattningar som leasegivare kommer behöva göra 
löpande. Vi är dock av uppfattningen att just Typ A-leasing är något som kommer 
revideras innan en standard ges ut. Om så blir fallet tror vi att IASB kommer införa en 
redovisningsmodell för Typ A-leasar som likar dagens redovisningsmodell för 
finansiella leasingavtal. Det grundar vi i att redovisningsmodellen för Typ B-leasar är 
väldigt lik redovisningsmodellen för operationella leasar, vilket Davis (2013) kom fram 
till. Därmed ligger det nära tillhands för IASB att gå en liknande väg vid en revidering 
av Typ A-modellen. Det skulle innebära att leasegivare med stor andel Typ A-leasing, i 
slutänden kommer att använda sig av en redovisningsmodell som kommer att likna 
dagens modell för finansiell leasing.  Att vi är av denna uppfattning beror på att vi har 
svårt att se att IASB inte tar till sig av all kritik som är riktad mot just Typ A-leasing, 
vilket vi tror resulterar i en förändrad modell i en framtida standard. 
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6.4 Exposure Draft 
Det empiriska resultatet visar på att det antagligen inte kommer ske några stora effekter 
hos leasegivare till följd av redovisningen. Flera respondenter ansåg att Typ B-leasing 
inte kommer ge större skillnader i redovisningen för leasegivare, då det liknar dagens 
operationella leasing. Företag som får en stor andel Typ B-leasing kommer således inte 
påverkas i samma utsträckning av en förändrad redovisning, som de leasegivare som får 
en större andel typ A-leasing. Samma svar kom Bauman och Francis (2011) fram till i 
sin studie, där de noterade att leasegivare med hög nivå av operationell leasing skulle få 
en större minskning av skuldsättningsgraden än vad leasegivare med lägre nivå 
operationell leasing skulle få. Våra respondenter diskuterade främst en förändring på 
leasing som finansieringsform eller påverkan av en ny redovisning i stora drag, snarare 
än att gå in på hur nyckeltal borde påverkas av en ny standard. Det gör att resultatet från 
vår studie och den tidigare studien (Bauman & Francis, 2011) inte är helt jämförbara. Vi 
anser dock att både svar från empiri och den tidigare studien tyder på att den påverkan 
leasegivare med hög andel operationell leasing, tillika Typ B-leasing i utkastet, är av 
positiv karaktär. Både en minskad skuldsättningsgrad och en smidig övergång mellan 
standarder tyder på att de är den typ av leasegivare som påverkas i en mer positiv 
riktning om utkastet blir standard. Det ska dock påpekas att Bauman och Francis (2011) 
gjorde sin studie baserat på det första utkastet, vilket gör att de inte har med de 
förändringar som IASB gjorde mellan förslagen. Vi anser dock att resultatet är tydligt, 
då båda studierna kommer fram till liknande resultat. Det anser vi inte vara så konstigt, 
då båda utkasten har en liknande utgångspunkt och principen för redovisningen är 
densamma. 
 
Vår empiri antyder att de leasegivare som kommer att påverkas mest av en ny standard 
är finansiella bolag, medan fastighetsbolag inte kommer påverkas i någon större 
utsträckning. Vi tror att det beror på att finansiella företag erbjuder avtal som ofta 
sträcker sig över en kortare tidsperiod, vilket gör att de kommer att klassificera många 
avtal som Typ A. De kommer därmed behöva anpassa sin redovisning till den nya Typ 
A-modellen, som våra respondenter ansåg vara mer komplex än kraven i IAS 17. 
Fastighetsbolag kommer inte behöva förändra så mycket i sin redovisning då Typ B-
modellen är väldigt lik dagens operationella klassificering, vilket både det empiriska 
resultatet och Davis (2013) påstår. Göran ansåg att av de finansiella bolagen är det 
främst de företag som endast erbjuder leasing som finansieringsform som drabbas 
hårdast. De har inte har något alternativ att falla tillbaka på, som de kan erbjuda sina 
kunder, vilket kommer att påverka dem negativt under en ny standard. Banker och 
tillverkande företag har i dagsläget andra finansieringslösningar de kan erbjuda sina 
kunder. Möjligheten att erbjuda flera sorters finansieringslösningar är något vi tror blir 
viktigt, om det är så att leasingindustrin påverkas negativt av en ny standard. Hur stor 
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påverkan blir är svårt att säga, men minskningen kommer förmodligen bli marginell, då 
många mindre kunder endast har leasing som alternativ vid val av finansiering. 
 
En allmän åsikt hos respondenterna var att utkastet är onödigt krångligt och komplext, 
vilket i sig skapar problem för leasegivarna. Det empiriska resultatet tyder bland annat 
på att utkastet skapar problem som är kopplade till gränsdragningen mellan vad som är 
leasing och vad som är tjänst. Det var något som flera av respondenterna ansåg vara ett 
viktigt problem att reda ut, då många leasingkontrakt idag är en blandning av att 
tillhandahålla tjänster och tillgångar. Även Lightner et al. (2013) uppmärksammade 
problem med utkastet. De ansåg att utkastet är onödigt krångligt och ogillade ansatsen 
att leasegivare och leasetagare ska redovisa på samma sätt. Även empirin visar på ett 
motstånd mot den ansatsen. Några respondenter ansåg att framtagandet har dragit ut på 
tiden just på grund av ansatsen att passa ihop de olika parternas redovisning, vilket har 
resulterat i ett komplext utkast. Vi håller med i kritiken då vi uppfattar det som att IASB 
går ett steg för långt i sitt försök att eliminera struktureringsmöjligheter. Den nya 
standarden bör vara skriven så att leasetagarna måste ta upp tillgångar och skulder i 
balansräkningen, samtidigt som leasegivarna får en redovisning som är enkel att följa. 
 
IASB har i diskussioner lagt fram förslag om att eventuellt använda sig av en “single-
model approach” för leasegivare. Per ansåg att en sådan modell skulle vara bra för att 
minska den komplexitet utkastet skapar. Han menade att fler modeller i redovisningen 
skapar ett val som i vissa fall kan vara problematisk, vilket han ansåg att en “single-
model approach” skulle hantera. Hepp och Scoles (2012) var av annan åsikt och menade 
att leasegivarnas olika affärsmodeller gör att en “single-model approach” inte blir 
praktisk tillämpbar. Denna åsikt delas av de flesta respondenterna, då en standard bör ta 
hänsyn till de olika affärsmodellerna företagen har. Vi förstår tanken med de 
förenklingar en “single-model approach” leder till, men likt Hepp och Scoles (2012) 
samt flertalet respondenter, tycker vi det bästa är om IASB håller fast vid flera 
redovisningsmodeller. En standard bör ta hänsyn till att alla leasegivare inte har samma 
affärsmodell och därmed kan komma att se samma transaktion på olika sätt. Det är 
något som bör avspeglas i redovisningen, där det borde framgå om en lease har varit av 
typen försäljning eller finansiering. 
 
Det empiriska resultatet visar att flera respondenter var negativt inställda till de krav på 
återuppskattningar som utkastet vill införa för Typ A-leasar, då det medför en 
komplexitet i redovisningen som inte är önskad. Komplexiteten i den föreslagna 
redovisningen visas enligt våra respondenter i att det är svårt för leasegivarna att avgöra 
hur ofta återuppskattningarna ska göras. Respondenterna ansåg att regelbundna 
återuppskattningar av leasingobjekt skulle kräva mycket tid och därmed öka 
kostnaderna, till vad de ansåg ingen nytta. Det visade även Davis (2013) som 
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uppmärksammande att de leasegivare vars affärsmodell till stor del klassificeras som 
Typ A-leasing var missnöjda med de komplexa krav som återfinns i utkastet. Likt våra 
respondenter var aktörerna som Davis (2013) diskuterade kring av åsikten att 
uppskattningar och löpande återuppskattningar ökar kostnaderna, men också 
volatiliteten i resultatet. Vi får här ett tydligt resultat från vår empiri att ett eventuellt 
införande av föreslagen Typ-A redovisning kommer leda till ökade kostnader och nya 
problem för leasegivarna. Det återstår dock att se vad IASB beslutar i frågan om hur 
redovisningen ska se ut i en framtida standard. Vi är av uppfattningen att om IASB 
väljer att ändra Typ A-redovisningen ligger det förmodligen nära tillhands att göra som 
i fallet Typ B-leasing; att låta Typ A-redovisningen bli väldigt lik dagens redovisning 
för finansiella leasingavtal. Enligt oss skulle det resultera i en mindre komplex 
redovisning, vilket förmodligen skulle innebära lägre kostnader jämfört med vad ett 
införande av utkastet skulle göra. 

6.5 Upplysningar 
Det empiriska resultatet visar på att respondenterna var av olika åsikter gällande hur 
tillgångar som redovisas i noter är lika informativa som de tillgångar som redovisas i 
balansräkningen. Flera av de respondenter som på något sätt är involverade i processen 
att ta fram redovisningen, var av åsikten att utökade upplysningar är ett bra alternativ. 
De ansåg att det skulle underlätta för analytiker samtidigt som det visar upp ett 
leasingavtal på ett korrekt sätt. Den åsikten stämmer ganska väl överens med vad 
Bratten et al. (2013) kom fram till, vilket antyder att utökade upplysningar kan vara en 
bra väg att gå. De respondenter som ansåg att utökade upplysningar vore bra för 
redovisningen, var oftast av uppfattningen att det vore bättre att endast utöka 
upplysningskraven och inte förändra redovisningsmodellerna. Empirin gav även resultat 
som visade på att utökade upplysningar är onödiga och inte är till användning för 
användarna. Peter var av åsikten att analytiker inte är intresserade av fler upplysningar, 
då de inte använder sig av noter i någon större utsträckning när de analyserar ett företag. 
Det gäller oavsett om de anser att upplysningarna är pålitliga eller inte. Att åsikterna 
skiljer sig åt gör att det inte råder samstämmighet mellan teori och empiri. Det kan dock 
framhävas att både teori och delar av det empiriska resultatet visar på att utökade 
upplysningar är till nytta för redovisningen, oavsett om redovisningsmodellerna 
förändras eller inte. Vi är av åsikten att redovisningen blir bättre om leasingavtal 
redovisas i balansräkningen och ytterligare upplysningar lämnas i not. Således anser vi 
att det vore att föredra om redovisningsmodellen förändras, samtidigt som 
upplysningarna utökas.  
 
Leuz och Verecchia (2000) kom fram till att ökade upplysningar leder till minskad 
informationsasymmetri, som i sin tur medför att kapitalkostnaden minskar. Således bör 
leasegivarna gynnas av utökade upplysningar, då kapitalkostnaden i teorin bör minska. 
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Empirin visar dock inget tydligt resultat gällande hur kapitalkostnaden kommer 
påverkas av en ny standard. Det berodde på att respondenterna i diskussionen om 
kostnader, främst fokuserade på kostnadsökningar och inte eventuella 
kostnadsminskningar som en standard skulle kunna leda till. Logiskt sett så borde en 
minskad asymmetri i informationen speglas av en bättre anpassad kapitalkostnad. Hur 
stor minskningen av kapitalkostnaden blir måste sättas i relation till övrig påverkan på 
kostnaderna. Både kommentarer på utkasten och våra respondenter oroade sig för den 
höga kostnaden jämfört med nyttoökningen. Vi tror inte att en minskad kapitalkostnad 
kommer betyda så mycket för leasegivarna, om de samtidigt får stora kostnadsökningar 
på andra ställen. Leuz och Verecchia (2000) fann även att upplysningar som lämnas 
frivilligt har en större positiv påverkan på ett företag. Eftersom den ökade upplysningen 
som kommer i och med en eventuell ny standard är tvingande, borde den positiva 
effekten minska. Således anser vi att det finns risk att de ökade upplysningarna i än 
mindre grad bidrar till att kompensera för de ökade kostnader som uppstår. 
 
Det empiriska resultatet visade, som tidigare nämnts, på skilda åsikter hos 
respondenterna. De som ansåg att utökade upplysningar var bra, hade i de flesta fall 
åsikten att IASB i framtiden endast borde utöka upplysningskraven för leasing och låta 
allt annat vara som det är i IAS 17. De motiverar åsikten med bland annat att om det 
senaste förslaget skulle införas med både utökat upplysningskrav och nya 
redovisningsmodeller så skulle kostnaden överstiga nyttan. Så skulle inte vara fallet om 
endast upplysningskravet utökades. Denna åsikt är en indirekt kritik mot IASB och 
deras ansvarsskyldighet att ta fram kunskap om hur nyttan och kostnaden kopplat till 
standarden ser ut (IASB 2013c), vilket respondenterna inte ansåg har gjorts. Vi anser 
detta vara i linje med vad vi tidigare nämnt, att fokus i framtagandet har varit felriktat. 
Vi får uppfattningen att IASB vill göra stora förändringar för leasegivarna, trots att det 
inte har efterfrågats. Flera respondenter är överens om att den bästa vägen framåt är att 
slopa det pågående projektet och istället bygga ut upplysningsdelen av den nuvarande 
standarden. Effekten skulle således bli att IAS 17 få ett större kapitel med obligatoriska 
tilläggsupplysningar. Chuk (2013) har visat att sådana typer av standardförändringar 
inte leder till att företag ändrar sitt beteende i samma utsträckning, som om kraven vore 
att ta upp tillgångar och skulder i balansräkningen. Vi anser att det är rimligt att 
företagen skulle vilja se en sådan utveckling, då det inte skulle påverka deras 
redovisning och kostnaderna för denna i någon större utsträckning. Samtidigt tror vi det 
skulle medföra att redovisningen inte förändras till det bättre. Således skulle IASB inte 
nå upp till målet med att säkerställa att samtliga tillgångar och skulder från leasing tas 
upp i balansräkningen. 
 
Empirin visar att det är svårt att uppskatta hur stora kostnaderna blir, då det är osäkert 
hur stora systemförändringar eller systemuppdateringar som kommer att krävas. Några 
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respondenter ansåg att det inte kommer krävas några större förändringar, medan övriga 
var av motsatt åsikt. Klart är att enligt det empiriska resultatet så kommer leasegivarna 
påverkas negativt kostnadsmässigt av de utökade upplysningskraven om standarden 
införs i sin nuvarande utformning. Vi tror att de stora kostnaderna antagligen kommer 
uppstå initialt, när det gäller att bygga upp nya system för att klara av den 
administrativa bördan. Även frågan gällande vilken kostnadspåverkan förslaget kan leda 
till skiljde sig, vilket visade sig i empirin. Enligt det empiriska resultatet är det främst de 
administrativa kostnaderna som kommer att påverkas, då det kommer att krävas mer tid 
och eventuellt förändringar i system för att ta fram det som standarden kräver. Vi tror 
att det är den administrativa bördan som kommer öka när leasegivarna måste ta fram 
mer upplysningar. Likt våra respondenter är vi av uppfattningen att implementeringen 
av en leasingstandard kommer att vara väldigt tidskrävande, vilket kommer påverka 
kostnaderna negativt.  
 
Utkastet ställer högre krav på mängden upplysningar som ska lämnas i not. Våra 
respondenter är oeniga huruvida företagen redan idag kan ta fram den nya 
informationen eller inte, men flera av våra respondenter tror inte att allt finns i dagens 
system. Det innebär att system kommer behöva uppdateras med nya moduler för att 
kunna ta fram all information som ska redovisas i not. Empirin visar att med en ökad 
mängd upplysningar kommer även en bättre redovisning att följa. Vi tror att utökade 
upplysningar leder till att transparensen och kvaliteten i redovisningen ökar, vilket är till 
gagn för användarna. Samtidigt ser vi det som ett problem om alltför mycket 
information ska redovisas i not istället för i balans- eller resultaträkningen. Enligt oss 
bör IASB i en ny standard arbeta för en balans mellan krav från användare och åsikter 
från framtagare av informationen, detta för att komma tillrätta med problem som båda 
sidor anser finns. En balans mellan kraven leder förhoppningsvis till att den mest 
relevanta informationen återfinns i balans- och resultaträkning, medan övrig viktig 
information återfinns i not. 

6.6 Leasing som finansiering 
Det empiriska resultatet visar på en förmodad förändring av leasing som 
finansieringsalternativ i samband med att redovisningen ändras. Flera respondenter 
trodde att leasetagare i större utsträckning kommer välja att köpa en tillgång framför att 
leasa den, då incitamenten för köp blir starkare. Utöver detta finns det även flera 
respondenter som trodde att leasingavtalens längd kan komma att förändras och bli 
kortare. Det kom också Beattie et al. (2006) fram till i sin studie. De fann att en effekt 
som skulle uppkomma vid krav på att ta upp ett leasingavtals tillgångar och skulder i 
balansräkningen, var en minskad avtalstid. En förklaring till detta är att leasetagarna 
kommer sträva efter att hålla tillgångar och skulder i balansräkningen så kort tid som 
möjligt, vilket även vi tror är en möjlig effekt. Det ska dock nämnas att enligt utkastet 
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ska samtliga leasingavtal tas upp i balansräkningen, om de är skrivna på en tidsperiod 
som sträcker sig över mer än tolv månader eller innehåller en förlängningsoption i de 
fall tidsperioden är kortare än tolv månader. Vi tror att många större avtal överskrider de 
gränserna, vilket gör att vi är av uppfattningen att en kortare avtalslängd inte är något 
som kommer att ställa till problem för leasegivarna. 
 
Vi fick i empirin resultat som visar att vissa åsikter om utkastet är för negativa, då 
många företag som inte berörs av standarden ändå har en negativ åsikt om det. Det är 
något vi är beredda att hålla med om, då vi har skapat oss uppfattningen att det är 
förändringen i sig många är negativa till och inte utkastet. Det kan förklaras med de 
åsikter som Parfet (2000) lägger fram, där han anser det vara den naturliga reaktionen, 
då företag vill ifrågasätta tilltänkta standardförändringar. Negativiteten visar sig även 
tydligt i de kommentarer IASB (2013b) fick in på utkastet, där företag och 
lobbygrupper var väl representerade. Att det är så antar vi beror på att de är oroliga för 
hur leasing som produkt kommer att stå sig i framtiden. Vi förstår den oro som finns, 
men anser att reaktionen är överdriven. Den förändring leasegivarna står inför, kommer 
enligt oss inte vara så stor som många kommentarer får det att låta som. 
 
Vi förutsätter att en ny leasingstandard kommer innehålla krav på att en leasetagare ska 
ta upp samtliga tillgångar och skulder i balansräkningen. Jämfört med dagens standard 
blir skillnaderna då större och mer påverkande för leasetagarna. Vid en aktivering av ett 
leasingavtals samtliga tillgångar och skulder, försvinner en av de stora fördelarna med 
leasing som finansiering. Vi ser därmed en risk i att leasetagare kommer välja köp av 
tillgång, istället för att leasa den. Således får leasetagaren en negativ påverkan på 
leasingbranschen. Vi är osäkra på hur stor effekten kommer att bli, då många 
leasegivare enbart har leasing som ett möjligt finansieringsalternativ. Vi är där av 
samma åsikt som flera respondenter; att mindre företag kommer fortsätta att leasa 
tillgångar medan större företag kommer välja att köpa tillgångar. En minskad 
efterfrågan på leasing kommer självklart påverka leasegivarna, men innan en standard 
är implementerad är det svårt att avgöra hur stora förlusterna blir. Likt Peter anser vi det 
viktigt att påpeka att det är naivt att tro att det enda som påverkar valet av 
finansieringsform, är hur krånglig redovisningen är. Utöver redovisningen finns ett 
flertal faktorer som förklarar ett företags val av finansiering. 
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7 Slutsats 
I kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens frågeställningar och syfte. Därefter 
följer avslutande reflektioner följt av förslag på fortsatta forskningsområden. 
 
Den genomförda studien har syftat till att undersöka hur leasegivande företag kommer 
att påverkas om en ny redovisningsstandard för leasing införs. För att uppfylla syftet 
ställdes följande huvudfråga med efterföljande frågeställningar: Vilka konsekvenser får 
en förändrad redovisningsstandard för leasing på leasegivande företag? 
 

• Hur kommer nya redovisningsmodeller påverka leasegivare? 
• Hur kommer ett utökat upplysningskrav påverka leasegivarna? 
• Hur och var kommer kostnader förändras till följd av en ny standard? 
• Hur påverkas leasegivare av den förändrade redovisningen för leasetagare? 

 
Vi har i denna studie kommit fram till att leasegivare kommer påverkas både av de nya 
krav som ställs på dem och av de förändringar leasetagarna står inför. De utökade 
upplysningskraven kommer innebära mer administrativt arbete och ökade kostnader för 
leasegivarna, men vi tror inte att de nya klassificeringarna innebär några större 
svårigheter. Det är snarare den nya redovisningen för leasetagarna som kommer påverka 
leasegivarna. Risken är att de förlorar kunder som anser att det är för krångligt att leasa, 
vilket får dem att köpa tillgången istället. Således anser vi att den största påverkan på 
leasegivare kommer från den försämring som kan väntas i hela leasingindustrin. För att 
kunna illustrera sambandet mellan faktorerna, har vi valt att skapa en modell. 
 

 
Figur 2: Påverkan på leasegivare 

Leasing-
branschen Leasetagare Leasegivare 

Ny redovisning 
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Med modellen ovan vill vi illustrera den uppfattning som vi skapat oss under studien. 
Vi har kommit fram till att de förslag till redovisning som utkastet ger, får en påverkan 
på både leasegivare och leasetagare. Studien visar att leasegivare kommer påverkas av 
den förändrade redovisningen som gäller deras egen verksamhet. Samtidigt påverkas 
leasegivarna indirekt av de finansieringsbeslut som leasetagarna tar. De problem som 
uppstår från den förändrade redovisningen gäller i första hand implementering av nya 
system och även löpande administration. Det vi tror kommer få störst påverkan på 
leasegivarna är hur leasingbranschen förändras till följd av att leasetagarnas nya 
redovisning. Vi ser en risk i att leasetagare kan komma att välja köp av en tillgång 
istället för att leasa den, vilket påverkar hela leasingbranschen. När den upplever en 
nedgång får det stor effekt på leasegivarna, som därmed påverkas från två håll. Det ena i 
form av den direkta påverkan som redovisningen ger. Den andra sker i form av indirekt 
påverkan som kommer från leasetagarnas eventuella byte av finansiering. 
 
Vi har i studien kommit fram till att de nya redovisningsmodellerna inte kommer vara 
det som ställer till störst problem för leasegivarna med en ny standard. Hur 
redovisningen kommer att påverka leasegivare är något som varierar beroende på vilken 
typ av leasegivare det är frågan om och vilken affärsmodell de har. De leasegivare som 
kommer att få en stor del av sina leasar klassificerade som Typ B-leasar, kommer inte 
behöva göra några större förändringar. Anledningen är att klassificeringen är väldigt lik 
dagens operationella leasing, vilket gör att inga större omställningar behöver göras för 
att klara av redovisningen. Skulle däremot utkastets redovisningsmodell för Typ A-
leasar införlivas i en standard kommer det ha en tydlig påverkan på berörda leasegivare, 
vilka är de flesta leasegivarna. För Typ A-redovisning är det främst kravet på 
återuppskattningar som enligt vår studie kommer ställa till problem för leasegivarna. 
Problemen med dessa krav är något som uppmärksammats av både Davis (2013) och 
våra respondenter. Vi tror att redovisningsmodellen för Typ A-leasing kommer att 
revideras och bli mer lik dagens redovisning för finansiell leasing. Därmed kommer inte 
de nya redovisningsklassificeringarna innebära några större förändringar för 
leasegivarna, då de inte skiljer sig i någon större utsträckning från dagens modeller. 
 
Vi har kommit fram till att ett utökat upplysningskrav innebär att ökade administrativa 
resurser behöver läggas för att möta dessa. Vi tror att kapitalkostnaden kommer minska 
som ett resultat av en minskad informationsasymmetri, men det blir en marginell 
minskning. Det skiljer sig till viss del från vad tidigare studier anser händer om 
upplysningarna utökas (Leuz & Verecchia, 2000; Bratten et al. 2013). Leasegivare 
kommer vid ett utökat upplysningskrav behöva anpassa system och rutiner, då all 
information som utkastet kräver inte finns tillgängligt i dagens system. Vi kan inte 
avgöra hur stora förändringar som kommer krävas för system och rutiner. Det är något 
som skiljer sig åt mellan leasegivare, beroende på hur utvecklade system de redan har. 
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I denna studie har vi kommit fram till att leasegivare även kommer påverkas av ökade 
kostnader om en ny leasingstandard införs. Vi har inte försökt räkna ut hur stora 
kostnaderna kommer att bli, men de resultat studien ger visar att det främst är 
administrativa kostnader som kommer öka. Det kommer visa sig i ökade kostnader för 
att ta fram information, då det är mer information som ska lämnas som upplysningar i 
not. En betydande post kommer även vara implementeringskostnader. Att det blir en 
betydande post beror på att leasingstandarden kommer kräva uppdaterade system som är 
resurskrävande att ta fram, samt kostnaden för den ytterligare administrativa bördan 
som uppstår. Vi är beredda att hålla med Leuz och Verecchia (2000) om att 
kapitalkostnaden borde minska om informationsasymmetrin minskar, även om det inte 
kommer väga upp övriga kostnadsökningar. Studien visar att ett införande av en ny 
leasingstandard kommer leda till kostnadsökningar, snarare än kostnadsminskningar, 
vilket leasegivarna måste hitta ett sätt att hantera.  

7.1 Reflektioner 
Denna studie visar på att det föreligger skillnader i åsikter mellan involverade personer 
gällande den föreslagna leasingstandarden. Vissa vill inte se en ny standard, då de är 
nöjda med IAS 17. Andra anser att redovisningen behöver en ny standard på området 
leasing för att komma tillrätta med de problem som finns. Vi tror att en inbyggd instinkt 
till att motsätta sig förändring är något som präglar de negativa kommentarer som IASB 
har mottagit på sina utkast. Därmed kan det vara av intresse för IASB att trots den stora 
mängden kritik fortsätta med arbetet, för att slutföra det man tror ska förbättra 
leasingredovisningen. Kritiken har renderat stora förändringar jämfört med det första 
utkastet och således har berörda intressenter fått en chans att påverka förslaget. Vi har 
inte funnit något samband mellan åsikterna hos olika yrkesgrupper, vilket innebär att vi 
inte kunnat dra några slutsatser om det i studien. Det samband vi emellertid kunde 
urskilja, var att personer med en akademisk karriär bakom sig i större utsträckning 
verkade stödja den teoretiska utgångspunkten i utkastet. Det är dock inget som studien 
undersökt och är således en subjektiv observation. 
 
Bristen på studier som genomförts på leasegivare var något vi tidigt uppmärksammade, 
då det var svårt att hitta generella studier att jämföra med. Vi anser därför att denna 
studie bidrar till en ökad uppmärksamhet av leasegivare, vilket leder till en ökad 
förståelse av de problem de står inför vid införandet av en ny standard. Vi vill med 
denna studie bidra till ökat intresse för leasegivare. Det med förhoppningen om att den 
av vetenskapen mer bortglömda parten i ett leasingavtal skall uppmärksammas 
ytterligare. Främst kan detta ske genom fler studier som belyser eventuella problem 
leasegivare står inför. Vi är medvetna om att leasetagarna är den part där problem inom 
redovisningen har förekommit, vilket har visat sig i den större mängd vetenskapliga 
studier som har genomförts på dem. Det betyder dock inte att leasegivarsidan är 
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oproblematisk. Därför hoppas vi att vår studie kan inspirera till framtida forskning, då 
denna studie har gjort ett försök till att få fram resultat som kan appliceras på 
leasegivare som redovisar enligt IFRS. 
 
En aspekt som togs upp under intervjuerna var den att redovisningsregelverk på lägre 
nivå tar inspiration från IFRS. Sådana regelverk är exempelvis “IFRS for SME:s” och 
nationella redovisningsregler. De respondenter som lyfte upp frågan under intervjuerna 
nämnde att om de mindre regelverken tar efter en ny leasingstandard, så kan det 
innebära vissa problem för företagen som följer regelverket. Problemet som vi ser kan 
uppstå i ett sådant skede är att redovisningen helt enkelt blir för krånglig för de mindre 
företagen. Förenklingar kommer troligtvis att ske, men våra respondenter var ändå av 
åsikten att mindre företag kommer få svårt att genomföra en bra redovisning. De 
kommer då förmodligen dra sig för att använda leasing som finansiering. Om det 
inträffar kommer leasingbranschen lida stora förluster, då det enligt respondenterna är 
många mindre företag som står för den största delen av alla leasingavtal. Det vore ett 
intressant spår att följa upp, men då det är ett ämne för framtiden har vi valt att inte ta 
upp problemet mer än där det nämns i vår empiri.  
 
Något som är viktigt att poängtera är att studien genomförts på ett utkast och inte en 
implementerad standard. Det är inte bestämt när ett slutgiltigt beslut ska tas angående 
om utkastet ska införas som standard eller inte. Därmed är det inte heller bestämt vilken 
utformning en framtida standard kommer ha gällande principer och modeller. Vi har 
inte sett detta som ett problem i studien, då både intervjupersoner och artiklar har varit 
av uppfattningen att en ny standard kommer införas. Om standarden införs kan flera 
uppföljande studier göras, med resultaten från denna studie som utgångspunkt. 

7.2 Framtida forskning 
Bristen på studier gällande leasegivare gör att detta är ett område där framtida forskning 
både behövs och går att genomföra. Vi har under studiens gång identifierat områden 
som vi anser vara intressanta, men som inte föll under syftet och därmed inte 
undersöktes. Det första ämnet vi har identifierat är en uppföljning på denna studie. Då 
vi har studerat utkastet för leasing anser vi att det vore intressant att göra en studie när 
en ny standard väl är implementerad. I en sådan studie finns möjligheter till att 
undersöka vilka implikationer den nya standarden ger upphov till, jämfört med IAS 17. 
På så sätt kan denna studies slutsatser om konsekvenser som förväntas uppstå 
kontrolleras mot det faktiska utfallet av en standardförändring. 
 
Då framtagandet av en redovisningsstandard för leasing har dragit ut på tiden, vore det 
intressant att undersöka hur IASB går tillväga i sin normgivningsprocess. Vi har i denna 
studie fått uppfattningen att intresseorganisationer och lobbygrupper får ett stort 
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inflytande när IASB reviderar ett utkast efter inkomna kommentarer. Utgångspunkten i 
en framtida studie skulle kunna vara IASB Due Process Handbook (2013c), med syfte 
att kontrollera hur de olika stadierna hanteras i verkligheten. Det vore också av intresse 
att undersöka i vilken utsträckning en ny standard möter de punkter IASB på förhand 
vill rätta till. En sådan studie skulle kunna visa på i vilken utsträckning utomstående 
organisationer åstadkommer förändringar i utkasten och i vilken grad eventuella 
skillnader mot ursprungstankarna förekommer. 
 
När beslut om en ny standards införande har fattats, ser vi möjligheten att genomföra en 
kvantitativ studie av konsekvenserna den kommer ge upphov till. En sådan studie 
genomförs förslagsvis mellan tidpunkten för beslutande om en ny standard och 
tidpunkten den träder i kraft. Vi anser att det skulle vara passande att göra en fallstudie i 
samarbete med någon av de större leasegivarna i Sverige. Det för att få tillgång till 
verkliga siffror och därmed kunna få ett tydligt kvantifierbart resultat av 
konsekvenserna. 
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Bilaga 1 Bakomliggande Problematik 
I mars 2009 lade IASB fram ett Discussion Paper med anledning av arbetet att förändra 
leasingredovisningen som påbörjats i och med G4+1 rapporterna som tidigare 
publicerats. I sitt Discussion Paper konstaterar IASB att leasing är en viktig form av 
finansiering för många företag. Till följd av det blir det viktigt att säkerställa att den 
finansiella rapporteringen ger användarna en komplett och begriplig bild av företagets 
leasingaktiviteter. Den dåvarande leasingredovisningen hade utsatts för stark kritik, 
vilket ytterligare ökade pressen på IASB att förändra standarden. 
 
Kritiken som riktats mot de nuvarande reglerna kom sig av att användarnas behov inte 
uppfylls. Många användare anser att de operationella leasingavtalen ger upphov till att 
tillgångar och skulder som borde tas upp i de finansiella rapporterna hos leasetagare inte 
syns i redovisningen. Då detta inte görs, räknar användarna om de operationella 
leasingavtalen för att försöka uppskatta de vinster och förluster som leasingavtalet ger 
upphov till. Dock har den tillgängliga informationen för användarna inte varit tillräcklig 
för att göra säkra bedömningar. 
 
Att två olika typer av redovisning existerar innebär att liknande typer av transaktioner 
kan komma att redovisas på olika sätt, vilket i sin tur leder till en försämrad 
jämförbarhet hos användarna. Standarden ger i dagsläget möjlighet för att strukturering 
av transaktioner sker, för att på så sätt kunna åstadkomma en viss typ av klassificering 
på leasingavtalet. Om leasingavtalet klassificeras som operationellt ger det leasetagaren 
en dold finansiering, vilket kan vara svårt att förstå för användarna. 
 
Från framtagare av redovisningen och av revisorer har det framgått kritik mot 
komplexiteten i standarden. Framför allt har det påpekats som svårt att kunna dra en 
tydlig gräns mellan operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal på ett 
principfast sätt. Det har även framgått kritik mot att standarden tillåter många subjektiva 
bedömningar och använder bright-lines-tester som kan vara svåra att applicera. Det har 
även hävdats att standarden är konceptuellt bristfällig, med fokus på två områden. När 
en leasetagare ingår ett leasingkontrakt får denne också en rätt att använda den 
underliggande tillgången. Denna rättighet uppfyller IASB:s definition av en tillgång. 
Samtidigt får leasetagaren en skyldighet att betala hyra till leasegivaren, vilket uppfyller 
ISAB:s definition av en skuld. Om avtalet däremot klassas som operationellt tas inte 
rättigheten och skyldigheten upp, vilket går emot intäktsredovisningens principer. 
Dessutom finns signifikanta och växande skillnader mellan redovisningsmodellerna för 
leasing och andra kontraktuella arrangemang. Det har lett till en inkonsekvent 
redovisning för arrangemang som uppfyller definitionen på leasing och liknande 
arrangemang som inte gör det. 
 



 

När en förändrad leasingstandard först togs upp på agendan var tanken att både 
leasegivares och leasetagares redovisning skulle förändras, men i ett senare skede 
beslutades om att preliminärt fokusera enbart på leasetagarens redovisning. De skäl som 
angavs för att skjuta upp leasegivarnas redovisning var att de flesta problem som finns i 
standarden hör till operationell leasing och den påverkan det får på de finansiella 
rapporterna. Användarna har inte uttryckt några större problem med den nuvarande 
redovisningen för leasegivare. IASB ansåg också att om leasegivares redovisning ska 
omarbetas samtidigt som leasetagarnas redovisning kan det leda till att andra viktiga 
standardförändringar fördröjs. Leasetagarnas redovisning påverkar ett stort antal bolag 
inom alla olika branscher. Den nuvarande redovisningen leder till att tillgångar och 
skulder inte tas upp till sina rätta belopp, således skulle en förbättring av leasetagarens 
redovisning leda till en förbättring för ett stort antal användare. Dessutom skapar 
leasegivarens redovisning problem som relateras till andra projekt som IASB för 
tillfället var aktiva i, till exempel intäktsredovisning. Ett leasegivarprojekt kommer även 
behöva behandla frågan hur förvaltningsfastigheter ska redovisas, då IASB:s och 
FASB:s regler är väldigt olika. Att försöka konvergera dessa kan vara tidskrävande. 
 
Förutom de anledningar man såg till att skjuta på leasegivarredovisningen identifierades 
även ett antal potentiella nackdelar med att skjuta upp behandlingen. Om 
leasegivarredovisningen utvecklades skulle det kunna leda till bättre insikter i 
leasetagarredovisningen och bättre förståelse av de ekonomiska delarna av ett 
leasingkontrakt. Om inga förändringar görs i leasegivarredovisningen kan ytterligare 
förändringar i leasetagarens redovisning komma att krävas när leasegivarredovisningen 
väl börjar behandlas. Slutligen ansågs att om en redovisningsstandard för leasetagare 
ges ut innan en ny standard för leasegivare, kommer leasetagarna att använda en 
konceptuell modell för leasingavtal som skiljer sig mot den som leasegivarna använder. 
En följd av den brist på symmetri som då uppstår är att det måste utvecklas vägledning 
för hur redovisning ska ske i situationer då samma företag är leasetagare och leasegivare 
på samma gång. Det kan även uppstå nya möjligheter att strukturera avtal och kan även 
reducera förståbarheten av de finansiella rapporterna.   

 

  



 

Bilaga 2 Exposure Draft 2010/9 
Exposure Draft 2010/9 är det första utkastet på förslag till en ny leasingstandard och 
publicerades av IASB i augusti 2010. En av de viktigaste delarna av förslaget var att 
både leasetagare och leasegivare skulle använda en ”right-of-use model”, en ”rätt att 
använda-modell”, vilket förklaras mer ingående nedan. 
 
Gällande redovisningen finns endast en modell för leasetagare. De ska enligt utkastet ta 
upp leasade tillgångar i balansräkningen, som representerar deras ”rätt att använda-
tillgång”. Dessutom ska de ta upp en skuld som motsvarar de framtida 
leasebetalningarna. 
 
En leasegivare ska ta upp en tillgång i balansräkningen som motsvarar dess rätt att 
erhålla leasebetalningar. Dessutom ska de antingen behålla eller föra bort tillgången 
från balansräkningen. Vilket av dessa alternativ som ska användas beror på vilken 
approach leasegivaren har. Om leasegivaren behåller exponering för risker och fördelar 
ska ”Performance Obligation Approach” användas, om så inte är fallet ska 
”Derecognition Approach” användas. 
 
Vid “Performance Obligation Approach” behåller leasegivaren exponering för 
signifikanta risker och fördelar som är hänförliga till den underliggande tillgången. Då 
ska leasegivaren behålla tillgången på sin balansräkning. Utöver det ska en rätt till 
erhållande av leasebetalningar och en leasingskuld även tas upp i balansräkningen. 
Leasegivarens skuld antas uppfyllas över leasingperioden, varför även 
leasebetalningarna ska anses intjänas löpnande över perioden. 
 
Vid “Derecognition Approach” behåller leasegivaren inte exponering för signifikanta 
risker och fördelar som är hänförliga till den underliggande tillgången. Då ska 
leasegivaren redovisa på ett liknande sätt som dagens finansiella leasing. Dels ska en 
rätt till framtida leasebetalningar tas upp i balansräkningen. Den del av den 
underliggande tillgången som leasetagaren nyttjar under leasingperioden ska föras bort 
från balansräkningen och den resterande delen av den underliggande tillgången ska 
sedan klassificeras som en residualtillgång. 

  



 

Bilaga 3 Intervjuguide 
Intervjun ingår i vårt examensarbete på civilekonomprogrammet vid Linköpings 
Universitet och handlar om förslaget på ny leasingstandard ED 2013/6 och dess 
påverkan på leasegivande företag. Om du inte har något emot det så kommer vi att spela 
in intervjun. Du kommer att vara anonym i undersökningen om du vill.  

 
Inledning 

• Vilken position har du i företaget? 
• Vad är din relation till leasing och leasegivare? 

 
IAS 17 

• Sett till dagens standard, hur väl fungerar den i praktiken? 
o Finns det incitament för leasegivare att strukturera avtal? 

 
• Ser du i dagsläget någon anledning till att IAS 17 bör förändras? 

o (Varför inte?) 
o Vad bör ändras? 
o Hur leder det till förbättringar? 

 
Redovisningstekniska frågor 

• Hur väl fungerar operationell/finansiell leasing i dagsläget, hur man klassificerar 
operationell/finansiell? 

• Vad anser du om ED-modellerna för hur ett leasingavtal ska redovisas?  
o Operationella/finansiella leasingavtal jämfört med Typ A/B? 

• Hur kommer Typ A redovisning påverka leasegivarna? 
o Uppstår någon problematik angående antaganden och uppskattningar? 

• Det senaste staff paper; Hur anser ni att man ska gå vidare? 
o Vilken skulle lämpa sig bäst/sämst? 
o Överföring av risker och fördelar, om ja typ A. 
o Försäljning eller finansiering. Fsg-vinst, ej Fsg-vinst + överföring 

risker/fördelar = A. 
o Affärsmodellsanpassad. Livslängd på lease samt antalet leasar. 

• Är förslaget på standard lätt att tillämpa. 
 

Informationskrav/Upplysningar 
• Vilken typ av upplysningar ska ett företag lämna i dagsläget? 
• Hur kommer informationskravet i det nya förslaget påverka leasegivaren? 

o Vilken ytterligare information kommer leasegivaren behöva lämna? 
• Skulle ni vilja se en ökad eller minskad mängd upplysningar? 
• Kommer kostnaden för att ta fram informationen förändras? 
• Hur kommer de ökade upplysningarna påverka jämförbarheten, relevansen och 

tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen?   
• Hur kommer det påverka leasegivarna ur en cost-benefit synvinkel om de 

behöver utöka upplysningarna? 
 



 

Förändring system och rutiner 
• Hur fungerar redovisningssystem för leasing i dagsläget? 
• Hur tror ni att leasegivare kommer behöva förändra sin administration av 

leasing? 
 

Förändringar Leasing 
• Kommer leasing förändras? 

o Avtal, längd avtal, mängd osv. 
• Är förslaget mer fördelaktigt för någon viss typ av leasegivare? 

o Lättare att implementera? 
o Mindre förändringar mot idag? 

 
Åsikter framtid 

• Kommer leasingredovisningen bli bättre eller sämre?  
• Vilka för- och nackdelar kan du se med ED2? 
• Har du förslag till förbättringar i förslaget? 
• Bör IASB gå vidare med projektet? 
• När tror du att vi får se en ny leasingredovisning? 

 
Avslutning 

• Har du något du vill tillägga, som vi kan ha glömt och som kan hjälpa oss 
fortsatt med uppsatsen? 

 
 
 


