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Sammanfattning 
     

Idag är leasing väletablerat och dess betydelse som investerings- och försäljningsverktyg ökar 

ständigt. De som innehar leasingavtal skall redovisa dessa i enligt med bestämmelserna i 

standarden IAS17. Ett leasingavtal kan klassificeras på två olika sätt antingen som finansiellt 

eller operationellt beroende på avtalets ekonomiska form. Det förekommer dock viss 

problematik med att ha två stycken redovisningsmetoder. Detta för att företag väljer att 

redovisa sina leasingavtal på ett sätt som visar en bättre bild av verksamheten, men inte som 

är det mest regelrätta eller sanningsenliga sättet. Normgivarna försöket motarbeta detta genom 

att utforma specifika kriterier. Det diskuteras ett förslag angående att all operationell leasing 

skall ombildas till finansiell, vilket kommer att medför att denna problematik med två 

redovisningsmetoder försvinner.  

 

Syftet med studien är att beskriva om det har skett någon förändring i användandet av 

operationell leasing i de svenska noterade koncernbolagen. Vi skall även analysera och 

förklarar hur företag påverkas av harmonisering och även om branscherna försöker efterlikna 

marknaden. Vi har använt oss av en kvantitativ undersöknings metod och vi har studerat 

svenska noterade koncernföretags årsredovisningar. Studien har en deduktiv ansats vi har 

skapat vår empiri utifrån våra befintliga teorier. Efter att ha studerat hur användandet av den 

operationella leasingen har förändrats mellan åren 2007 och 2010, kan vi konstatera att 

användandet av operationell leasing har ökat. Företagen har alltså inte börjat omvandla den 

operationella leasingen till finansiell och därmed inte börjat harmonisera mot en ny standard. 



 

 

Abstract 

 
Leasing is well established in todays society, and it’s considered to be an important tool for 

sales and investment purposes. Those who are holding the leases shall report these in 

accordance with the provisions of the leasing standard IAS17. A lease asset may be classified 

in two ways, either financially or operationally, depending on the economic form of the asset. 

Unfortunately there are some issues with having two accounting models. This is due to the 

fact that some companies choose to report their leases in such ways that will benefit the big 

picture of the business, but it is not necessarily the most accurate and truthful way of doing it. 

The standard setters are working against this by shaping and defining specific criteria. A 

proposal is being discussed, saying that any operating leases should be converted into 

financial leases, which will lead to that the issue about having two accounting methods will be 

eliminated. 

. 

The aim of this study is to define if there has been changes in the using of operating leases in 

the Swedish listed companies. We are going to analyze and explain how businesses are 

affected by harmonization, and also see whether the industries are trying to mimic the market. 

We have used a quantitative research method and we have studied the Swedish listed 

company's consolidated financial statements. The study has a deductive approach, and we 

have created our empirical work based on our existing theories. After we've been studying 

how the use of operational leases has changed between 2007 and 2010, we can now come to 

the conclusion that the use of operating leases has increased. The companies have not begun 

to transform the operational leases to financial nor have thus started to harmonize with a new 

standard. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med bakgrundsfakta om hur leasing har utvecklats från 1800-talet och 

hur den har rotats fast i Sverige. Vi redogör för standarden IAS17 och dess problematik med 

hur leasingavtal skall redovisas. Vi redogör även för det nya standardförslag, där 

normgivarna vill ombilda all leasing till finansiell leasing. Detta leder oss till vår 

frågeställning samt syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Användandet av leasing började successivt säkert växa fram i USA under 1800-talet. Däremot 

var det inte förrän på 1900-talet som det blev ett mer känt begrepp och även började nyttjas 

mer (Green, 1985). Det var då de amerikanska leasegivarna kom på konceptet att behålla sitt 

ägande av tillgången för att sedan endast leasa ut nyttjanderätten av värdefulla patent och 

därmed öka sina vinster. Leasing blev ett allt mer starkare konkurrensmedel under hela 1900-

talet (Green, 1985). 

 

Leasing kom till Sverige först i mitten på 1960-talet och blev en viktig finansieringsform, 

framförallt för små och medelstora företag. Detta berodde bland annat på att många företags 

soliditet försämrades från 1960-talet och tjugo år framåt vilket medförde att det blev svårare 

för dem att ta nya krediter. En annan viktig faktor som medförde att leasing kunde få fotfäste i 

Sverige var den snabba teknologiska utvecklingen. Detta gav upphov till att många företag 

hamnade i finansieringsbehov, deras tillverkningsprocesser blev datoriserade vilket medförde 

en förkortad ekonomisk livslängd på tillgångarna (Green, 1985). Leasing ökade 

explosionsartat och investeringarna i leasingbolag femdubblades mellan åren 1970-1973 

(Boman, 1985). Leasing medförde att utlåningen kunde öka utan att risken ökade i samma 

takt, detta för att leasegivaren fortfarande äger tillgången och kan återta denna om 

leasetagaren inte håller sin del av avtalet (Artsberg, 2005).   

 

Idag är leasing i Sverige väletablerat och dess betydelse som investerings- och 

försäljningsverktyg ökar ständigt. Leasing står för ca 20 procent av alla investeringar i 

maskinutrustning och 60 procent för transportmedel (Finansbolagens förening, 2010). Det är 

fortfarande så att i dagens läge har riskfyllda verksamheter samt snabbt växande företag 

svårigheter med att finansiera stora investeringar med banklån. Detta på grund av att bankerna 

kräver en säkerhet som dessa företag inte alltid har möjlighet att ge. Detta medför negativa 

konsekvenser för företagen i form av högre ränta, vilket ökar deras kostnader och gör 

investeringen mindre lönsam. För att möjliggöra investeringen och samtidigt hålla nere 

kostnaderna kan företagen hyra tillgången, alltså använda sig av ett leasingavtal. En positiv 

aspekt är att leasetagaren oftast inte står för service och underhåll av tillgången och vanligtvis 

har leasegivaren bättre kunskap om hur tillgången skall skötas på bästa sätt (Artsberg, 2005). 

 

När leasing började rota sig fast i stora delar av världen försökte bland annat amerikanska 

samt europeiska normgivare att standardisera dess redovisning (Artsberg, 2005). Däremot var 

International Financial Reporting Standards (IFRS) normer för allmänt hållna och någon 
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praxis slog aldrig riktigt igenom. Problemet grundades främst i att trots att det fanns normer 

så kunde redovisningen anpassas efter företagen själva och då uppnås oftast inte de 

redovisningsmässiga effekterna som eftersträvas. För att lösa detta har normgivarna försökt 

forma specifika kriterier på hur avtal skall bedömas, dock finns det en risk att leasetagaren 

och leasegivaren anpassar avtalet för att undgå dessa kriterier (Artsberg, 2005).  

 

1.2 Problembakgrund 

 

Svenska börsnoterade företag måste följa International Accounting Standards Boards (IASB) 

regelverk IFRS när de redovisar och därmed också International Accounting Standards (IAS). 

IAS17 är en standard som berör leasingområdet och denna innehåller indikationer som är 

avgörande för hur leasingavtalet skall klassificeras och redovisas. Leasingavtalet kan 

klassificeras på två sätt, finansiellt eller operationellt. Vid ett operationellt avtal anses den 

leasade tillgången som ett hyresobjekt och vid ett finansiellt avtal betraktas tillgången som 

köpt (Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson & Rimmel, 2010).  

 

Normgivarna har haft problem med att få företag att redovisa leasing på det mest regelrätta 

sättet, då företag oftast har incitament att visa en bättre bild av sin verksamhet än vad som är 

sanningsenligt. Företagen försöker då förfina sina resultat samt nyckeltal för att investerare 

skall finna det mer intressant att investera hos dem. Detta gör företag genom att redovisa sina 

leasingavtal operationellt fast att de egentligen är av finansiell karaktär. En annan orsak att 

företag redovisar på ett felaktigt sätt är att företagen inte innehar den rätta kunskapen om att 

det finns två olika leasingavtal och därav kan avtalet klassificeras felaktigt (Nilsson, Nilsson 

& Sundgren, 2009).  

 

IASB och Redovisningsrådet (RR) tillåter mer flexibilitet i sina normer till skillnad från 

Financial Accounting Standards Board (FASB). Exempelvis använder IASB begreppet ”större 

delen” istället för en fast gräns på till exempel 75 % av tillgångens livslängd för att skilja 

operationell leasing från finansiell (Langmead & Soroosh, 2009). Denna flexibilitet har FASB 

strängt kritiserat och IASB tog hänsyn till dess kritik och utformade en omarbetad variant av 

rekommendationerna och nu är ett krav att företag skall redovisa mer information vad 

gällande leasingavtal (Artsberg, 2005).  

 

Genom att IASB och FASB gemensamt ingick i Norwalk Agreement så strävar de för att 

harmonisera och tillsammans eliminera redovisningsskillnader och uppnå gemensamma 

standarder (Langmead & Soroosh, 2009). IASB och FASB diskuterar tillsammans ett förslag 

vad gällande att samtliga leasingavtal skall redovisas finansiellt och detta för att undgå 

problemet med att företag redovisar leasing på sina egna sätt (Artsberg, 2005).  Den största 

anledningen till att normgivarna vill få igenom detta förslag är för att företag skall uppfylla 

kraven för de kvalitativa egenskaperna, tillförlitlighet, begriplighet, relevans och 

jämförbarhet. Dessa egenskaper påverkar i stor grad investerarnas beslutsprocess om en 

investering skall göras eller ej (FAR, 2010).   

 



 

3 

 

Det finns självklart kritik till detta förslag då många företag får ekonomiska konsekvenser. 

Företag väljer möjligtvis att klassificera sitt leasingavtal operationellt av andra skäl än att de 

vill visa en bra bild av sitt företag, de kan anse att leasa är mer fördelaktigt och kostnaderna 

för dem minskar (FAR, 2010). Finansbolagens förening (2010) menar att en ordentlig 

konsekvensanalys inte har gjorts på förslaget och att normgivarna borde ta hänsyn till andra 

förslag som har tagits fram för att underlätta för leasetagarna. De anser att förslaget kan leda 

till negativa konsekvenser för både leasegivare och leasetagare.  

 

Användandet av leasing har sedan år 2007 ökat i Sverige med ungefär 17 % (Finansbolagens 

förening, 2010) och leasingen står för cirka 50 % av all utlåning. Att omvandla all leasing till 

finansiell påverkar både leasetagare och leasegivare. Leasegivarna påverkas i den mån att 

deras utlåning kan komma att minska då leasetagarna lika gärna kan finansiera tillgången via 

banklån (Langmead & Soroosh, 2009).  

 

Det är en stor omställning att aktivera den operationella leasingen till finansiell då den 

finansiella leasingen även belastar balansräkningen och företagets nyckeltal påverkas till stor 

grad. Normgivarna vill snarast införa en standard där all leasing skall klassificeras som 

finansiell. Kan det kanske vara så att företag redan idag har börjat övergå från att klassificera 

sina leasingavtal från operationella till finansiella? En annan tanke kan vara att varje bransch 

strävar mot att anpassa sin leasing för att efterlikna de totala branscherna inom marknaden. 

Denna problematik leder oss till vår frågeställning. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Hur klassificerar och redovisar börsnoterade koncernbolag sina leasingavtal år 2010 jämfört 

med år 2007, har dessa företag börjat harmonisera på grund av normgivarnas diskussioner 

angående att förändra all operationell leasing till finansiell? 

 

1.4 Syfte 

 

Studiens syfte är att förklara om det har skett någon förändring i användandet av operationell 

leasing i svenska noterade koncernbolag. Vi skall med denna studie undersöka hur företag 

påverkas av harmonisering och även om branscherna försöker efterlikna marknaden.  
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1.5 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: 

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva uppsatsens metod och den ansats vi har valt att använda 

oss av, val av databaser samt sökord kommer även att presenteras. Det är den deduktiva 

ansatsen som ligger till grund för vår studie. Studien utgörs även av en kvantitativ 

undersökningsmetod. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en sammanfattning för att läsaren skall få en 

överblick över vad kapitlet handlar om. Föreställningsramen tas upp först bland de teorier 

som har valts att ingå i studien. Här behandlas både FASBs och IASBs föreställningsram samt 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Sedan berörs harmonisering och dess huvudsyfte. Sist 

beskrivs leasing ingående. Där tas det upp hur det klassificeras och hur det skall redovisas om 

det är operationell eller om det är finansiell leasing. Vi presenterar även kritik mot den 

nuvarande standarden och anledningarna till varför IASB och FASB vill ha en ny 

leasingstandard. Vi kommer även att beskriva de negativa förväntningarna som har 

uppkommit med förslaget på en ny standard. 

 

Kapitel 4 Empirisk metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt urval samt tillvägagångssätt vid insamlingen av materialet. 

Här presenterar vi hur det insamlande materialet har använts och även hur det vidare skall 

analyseras i kapitel 5. Kapitlet avslutas med studiens bortfall och 

operationaliseringsprocessen.  

 

Kapitel 5 Empiri & Analys 

Kapitlet inleds med en presentation av företagens leasing, dessa presenteras i tre steg. Vi 

beskriver först vår data för att sedan omvandla den till operationella andelar. I sista steget 

analyseras datan där den först presenteras för totalt Large Cap och sedan redovisar vi varje 

bransch för sig.   

 

Kapitel 6 Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser om hur noterade koncernbolag harmoniserar vid 

en kommande standardförändring. Vi betonar våra åsikter och avslutar med att föreslå 

framtida forskning inom ämnet. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva uppsatsens metod och den ansats vi har valt att 

använda oss av, val av databaser samt sökord kommer även att presenteras. Det är den 

deduktiva ansatsen som ligger till grund för vår studie. Studien utgörs även av en kvantitativ 

undersökningsmetod. 

 

2.1 Kunskapsteori 

 

Jacobsen (2002) redogör för begreppet kunskapsteori och beskriver det som hur och i vilken 

omfattning det är möjligt att samla in kunskap om verkligheten.  Det finns två olika synsätt 

för att samla in kunskap, hermeneutik och positivism. Hermeneutik innebär att allt är unikt 

och att verkligheten är skapad av människor. Studien baseras på hur människor uppfattar 

verkligheten. Det positivistiska synsättet är istället generellt lagbundet och innebär att 

samhället kan kartläggas objektivt. Eftersom vår studie till största del går ut på att granska 

företagens årsredovisningar finner vi det irrelevant att ta hänsyn till hur individer uppfattar 

och handlar i olika situationer. Detta för att vi vill vara objektiva och endast ta hänsyn till den 

information som företagen presenterar i deras årsredovisningar. Positivisterna menade även 

att när vi studerar människors uppfattningar så minskar vi förmågan att förstå de sociala 

fenomenen (Jacobsen, 2002). Vår studie har ett positivistiskt synsätt som utgångspunkt då 

målet är att förklara ett specifikt tillstånd över två perioder. Vi kommer att använda oss av 

objektiva metoder vid framtagningen av den data som skall undersökas.  

 

2.2 Deduktiv och induktiv ansats 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika strategier för att fånga en bild om hur verkligheten 

ser ut. Den ena ansatsen kallas för induktiv och grundar sig i att forskaren samlar in 

information med ett öppet sinne och bildar sedan teorier utifrån detta. Ansatsen har även 

kritiserats då det ansågs som en omöjlighet att någon forskare skulle kunna gå ut i 

verkligheten med ett helt öppet sinne. Modern forskning visar att människor inte har 

möjlighet att samla in all information, då vi avgränsar oss antingen medvetet eller omedvetet 

(Jacobsen, 2002). Vi frångick den induktiva ansatsen då vi ansåg att vi hade för mycket 

förkunskap om ämnet för att kunna gå ut objektivt och forma teorier utifrån vår empiri. Den 

andra ansatsen är deduktiv och det är den som kommer att ligga till grund för vår studie, 

ansatsen kräver att forskaren innehar mycket förkunskap om ämnet för att kunna utföra 

undersökningen (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) tyder på att denna ansats kan vara till 

forskarens nackdel, då han/hon avgränsar sig och endast söker efter den informationen 

han/hon anser är relevant, vilket i sin tur kan leda till att annan viktig information förbises. I 

vårt fall är risken minimal att vi skulle förbise viktig information på grund av begränsningar. 

Detta för att det vi undersöker är sifferbaserat och vi anser att det inte finns någon annan 

närliggande information som vi på grund av begränsningar omedvetet skulle missa.   
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2.3 Val av undersökningsmetod 

 

Det är vårt syfte och vår problemställning som har styrt oss till det metodval studien skall 

inneha. De finns det två alternativ av undersökningsmetoder, den kvalitativa respektive 

kvantitativa metoden. Skillnaderna mellan dessa är i korta drag att den kvantitativa metoden 

uttrycker sig i siffror och den kvalitativa metoden uttrycker sig i ord (Eliasson, 2010). Den 

kvalitativa metoden baseras på få men djupare intervjuer och är mer öppen och mottaglig för 

ny information, den lägger stor vikt på unika detaljer och nyanser hos varje uppgiftslämnare. 

Dock är denna typ av metod tidskrävande och vid begränsade resurser måste forskaren nöja 

sig med ett fåtal respondenter (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002)  redogör även för begreppen 

intensiv och extensiv. Den intensiva utformningen går på djupet med ett fåtal enheter och den 

extensiva utformningen går på bredden med ett stort urval av enheter.  

 

Den kvantitativa undersökningsmetoden ger en bred syn vilket gör det lättare för forskaren att 

generalisera informationen. Till skillnad från den kvalitativa metoden är den kvantitativa 

metoden mindre kostsam vilket möjliggör för forskaren att undersöka många uppgiftslämnare 

och få ett representativt urval av individer. Vår studie utgörs av en kvantitativ 

undersökningsmetod. Eftersom metoden endast ger en ytlig prägel på det som skall 

undersökas måste vi nöja oss med att mäta relativt enkla förhållanden (Jacobsen, 2002).  Att 

metoden inte går på djupet med vad som skall undersökas påverkar inte oss, vi vill förklara 

hur verkligheten ser ut snarare än att ge en djupare förståelse på varför företag gör som de 

gör. Vi har jämfört ett tillstånd mellan olika år för att kunna identifiera skillnader, likheter, 

mönster samt samband mellan företagen och studien har då haft en extensiv utformning. 

Jacobsen (2002) menar vidare att en sådan utformning lämpar sig väl vid identifiering av 

samband mellan olika förhållanden.  

 

2.4 Litteraturstudie 

 

Informationsinsamlandet är en viktig del då arbetet i studien och valet av information 

påverkar hela forskningsprocessen (Jacobsen, 2002). Därför har mycket tid lagts ner på att 

med omsorg välja den information som passar denna studie bäst.  Detta gjordes för att lägga 

en grund till den teoretiska referensramen samt analysen. För att få en överblick och förståelse 

över området inleddes arbetet med att läsa artiklar, böcker och annan litteratur med fokus på 

IAS17.  

 

Studien behandlar även IASBs föreställningsram och de fyra kvalitativa egenskaperna som 

ramen innehåller. Denna är av betydelse för att de finansiella rapporterna skall vara 

användbara för intressenterna. Anledningen till att vi valde att tillämpa föreställningsramen i 

vår studie var för att normgivarna försöker att förbättra IAS17. Detta för att företag skall 

kunna redovisa leasingen på ett sätt så att de kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen 

uppfylls. Studien kommer också att ha harmonisering som byggsten dels för att normgivarna 

har försökt att harmonisera genom att införa en ny gemensam standard och dels för att 

använda det som en förklaring om företag har valt att börja ändra sin redovisning från 
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operationell till finansiell leasing. Normgivarnas föreställningsramar och harmoniseringen är 

direkt kopplade till varandra för IASBs och FASBs mål är att uppnå en gemensam och global 

föreställningsram. Det insamlade materialet redovisas i kapitel 3.  

 

De artiklar som har använts har hämtats från databaser som högskolan i Halmstad förmedlar 

och sökorden har varit: operationell leasing, operating leases, finansiell leasing, financing 

leases, IAS och IAS17, qualitative characteristics, redovisningens kvalitativa egenskaper, 

criticism of the standard lease och harmonization. 
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med en sammanfattning för att läsaren skall få en 

överblick över vad kapitlet handlar om. Föreställningsramen tas upp först bland de teorier 

som har valts att ingå i studien. Här behandlas både FASBs och IASBs föreställningsram 

samt redovisningens kvalitativa egenskaper. Sedan berörs harmonisering och dess 

huvudsyfte. Sist beskrivs leasing ingående. Där tas det upp hur det klassificeras och hur det 

skall redovisas om det är operationell eller om det är finansiell leasing. Vi presenterar även 

kritik mot den nuvarande standarden och anledningarna till varför IASB och FASB vill ha en 

ny leasingstandard. Vi kommer även att beskriva de negativa förväntningarna som har 

uppkommit med förslaget på en ny standard. 

 

3.1 Sammanfattning 

 

År 1989 utformade IASC en föreställningsram, trots att IASC ombildades till IASB fortsatte 

ändå IASCs föreställningsram att gälla. Ramen för utformning av finansiella rapporter 

används som en vägledning vid redovisning utifrån IFRS (Deegan & Underman, 2006). EU 

tillämpade denna föreställningsram till sitt regelverk år 2005, detta medförde att samtliga 

noterade företag inom EU som följer IFRS automatiskt tillämpar denna som ett vägledande 

instrument (Hung & Subramanyam, 2007). 

 

Strävan mot att uppnå en harmonisering i redovisningen hade sin början redan på 1970-talet, 

samma decennium som IASC bildades. Det dröjde inte lång tid innan ansträngningarna för en 

harmonisering tog allt större fart (Jacob & Madu, 2009). IASC saknade vissa grundläggande 

krav för globala redovisningsstandarder och därför omstrukturerades IASC till IASB år 2001. 

Genom att IASB och FASB tillsammans ingick i Norwalk Agreement 2002 så arbetar de nu 

tillsammans för att uppnå globala redovisningsstandarder och för att minimera skillnader i 

redovisningen (Langmead & Soroosh, 2009). De vill tillsammans identifiera samt eliminera 

skillnaderna mellan IFRS och United States Generally Accepted Accounting Principles (US 

GAAP). Detta skulle bidra till lägre kostnader för globala företag då informationen inte längre 

skulle behöva redovisas enligt två system. Målet är att öka jämförbarheten mellan företag 

vilket i sin tur skulle underlätta för globala investerare i noterade företag (Marton et al., 

2010).   

 

IAS17 beskriver de regler som företagen måste rätta sig efter när det kommer till redovisning 

och klassificering av deras leasingavtal (Marton et al., 2010). Ett avtal skall klassificeras 

antingen som operationellt eller finansiellt och hur det klassificeras beror till största del på hur 

leasetagaren och leasegivaren värderar avtalet (Nilsson et al., 2009). Det ligger stor 

problematik i att företag utnyttjar situationen att de själva kan värdera sitt avtal och gör det då 

operationellt. Anledningen till detta är att företagen vill utmärka sig som ett bra företag med 

höga nyckeltal (Artsberg, 2005). För att försöka få rätsida på problemet arbetar IASB och 

FASB med ett nytt förslag på hur leasing skall klassificeras och redovisas (Lyon, 2010). 

Förslaget går ut på att all leasing skall klassificeras som finansiell, detta medför att samtliga 

leasingavgifter skall aktiveras i balansräkningen. Det nya förslaget har fått kritik främst för att 
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det inte tar hänsyn till de företag som behöver ha operationell leasing som sin 

finansieringskälla. Det misstänks att användandet av leasing kommer att minska som följd av 

ändringen och därmed kommer det också gå sämre för leasegivarna (FAR, 2010). Detta 

kommer att presenteras i följande delar: Föreställningsram, Harmonisering och redovisning av 

leasingavtal. 

 

3.2 Föreställningsram 

 

3.2.1 FASBs föreställningsram 

 

De amerikanska normgivarna FASB var först med utformningen av en föreställningsram för 

redovisningen, de definierade den som ett sammanhängande system av sammansatta mål samt 

grundprinciper som då skall frambringa enhetliga standarder (Marton et al., 2010). Det finns 

ingen bestämd uppfattning om vad som exakt utgör en konceptuell föreställningsram (Deegan 

& Unerman, 2006). Enligt FASB reglerar föreställningsramen begränsningar samt funktion 

för finansiell redovisning och rapportering (Deegan & Unerman, 2006). Det visade även sig 

att deras föreställningsram var av välbehövliga reformer för redovisningen (Deegan & 

Unerman, 2006). På 1970- talet tog de fram en så kallad ”Conceptual framework”, syftet med 

denna var främst att skapa en bättre teoretisk grund för de enskilda standarderna och även att 

uppnå en mer konsekvent och mindre slumpartad redovisning (Marton et al., 2010).  

 

3.2.2 IASCs och IASBs föreställningsram 

 

År 1989 utformade International Accounting Standard Committee (IASC) en 

föreställningsram, som på många sätt liknade FASBs. När IASC ombildades år 2001 till 

IASB så fastslogs det att IASCs föreställningsram fortfarande skulle gälla. Ramen för 

utformning av finansiella rapporter används som en vägledning vid redovisning utifrån IFRS. 

Den är även utformad på ett sådant sätt att den klarar av att möta informationsbehovet av ett 

brett spektrum av användare, för att vara effektiva är det dock viktigt att de identifierar vilka 

dem främsta användarna är och vilken information de är i behov av (Deegan & Unerman, 

2006). Utgångspunkten är att ange konkreta regler som IASB skall tillämpa när en ny 

standard utformas (Marton et al., 2010). 

 

Europeiska Unionen (EU) tillämpade IASBs föreställningsram till sina regler år 2005 vilket 

medförde att alla noterade företag inom EU som följer IFRS tillämpar automatiskt denna 

föreställningsram som ett vägledande instrument. Införandet av IFRS betraktas som den 

största händelsen i historien av finansiell rapportering. Då IFRS är den mest accepterade 

redovisningsmodellen i hela världen, krävs det att investerarna förstår innebörden av denna 

ekonomiska modell. (Hung & Subramanyan, 2007). Utvecklingen av IFRS kommer att 

fortsätta och nyligen har IASB passerat ett flertal regler vad gäller erkännandet av viktiga 

ekonomiska aktiviteter som exempelvis aktierelaterade ersättningar (Hung & Subramanyam, 

2007). Däremot argumenteras det kring att IASBs föreställningsram är i ett större behov av 

uppdateringar för att kunna vägleda processen för redovisningsstandarder, detta föra att 
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användandet av IFRS ständigt ökar och måste anpassas till fler (Deegan & Unerman, 2006). 

IASBs användare av föreställningsramen är bland annat investerare, anställda, långivare, 

leverantörer, kunder och statliga myndigheter. IASB har ett bredare mångfald av användare 

jämfört med FASB. Trots att IASB har många användare så kan det konstateras en slutsats att 

när investerarnas redovisningsinformation tillgodoses så kommer samtidigt informationen för 

de andra användargrupperna att identifieras och tillgodoses (Deegan & Unerman, 2006).   

 

3.2.3 Kvalitativa egenskaper 

 

Normgivarna har lagt ner stor tid på att konstruera föreställningsramar och därmed också 

mycket tid på att ta fram kvalitativa egenskaper av den finansiella informationen. IASB har 

definierat dessa kvalitativa egenskaper och de är; tillförlitlighet, begriplighet, relevans och 

jämförbarhet (FAR, 2010). För att redovisningen skall anses användbar för intressenterna är 

det viktigt att dessa egenskaper finns med i föreställningsramen (Marton et al., 2010). Den 

finansiella information betraktas som ett språk och därför är det viktigt att informationen är 

begriplig och giltig för att underlätta beslutsprocessen för investeringar samt kreditutgivningar 

(Jacob & Madu, 2004).   

 

3.2.3.1 Tillförlitlighet & relevans 

 

Tillförlitlig information är sådan information som inte är vinklad eller innehåller väsentliga 

fel (Nilsson et al., 2009). Begreppet tillförlitlighet används oftast när något skall mätas och 

blir resultatet för högt eller för lågt råder det fel i processen och informationen anses då som 

ej tillförlitlig. Exempel på ett sådant fel är att det finns väsentliga brister i tillvägagångssättet 

(Marton et al., 2010). Värderingsproblem med uppskattade framtida kassaflöden som 

utgångspunkt kan föreligga i att informationen inte är tillförlitlig. En metod att eliminera 

dessa fel kan vara att inta stadganden i redovisningsstandarderna, då görs prognoserna på så 

objektiva grunder som möjligt (Nilsson et al., 2009). Informationen måste på ett korrekt sätt 

återge transaktioner och andra händelser enligt gällande rekommendationer för att den skall 

vara tillförlitlig. De poster på balansräkningen måste återge de transaktioner som ligger till 

grund för de tillgångar, skulder och eget kapital som finns vid balansdagen (FAR, 2010). 

Alltså informationen skall presentera exakt vad den utger sig att presentera (Deegan & 

Unerman, 2006). 

 

En helt korrekt bild av företagets finansiella information är inte alltid lätt att uppnå då det 

finns risker. Den huvudsakliga risken är inneboende svårigheter då företag har problem med 

bland annat att identifiera transaktioner eller andra händelser som måste mätas. Ibland är en 

post så osäker att den inte bör tas med i de finansiella rapporterna medan i andra fall kan det 

vara relevant att upplysa om riskerna för fel i värderingen (FAR, 2010). De finansiella 

rapporterna måste vara fullständiga inom ramen för vad som anses vara relevant i förhållande 

till vad det kostar att ta fram informationen. Informationen kan bli vilseledande om företagen 

utelämnar vissa delar i den och det medför att den finansiella rapporten varken är tillförlitlig 

eller relevant (Marton et al., 2010).  
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Informationen anses som relevant om den på något sätt har inverkan på användarnas beslut 

genom att underlätta bedömningen av aktuella, inträffande och framtida händelser (Nilsson et 

al., 2009).  Det vill säga relevant information möjliggör för användarna att uppfylla sina mål 

på ett bättre sätt (Marton et al., 2010). Det är även viktigt att informationen presenteras vid 

given tidpunkt, om informationen anländer för sent då den inte längre har någon betydelse för 

framtida beslut så medför det att informationen tappar sin relevans. På senare år har kravet på 

att börsnoterade företag skall leverera informationen fortare än andra ökat, detta kan dock 

leda till att precisionen i redovisningsinformationen faller (Marton et al., 2010). Relevansen i 

informationen påverkas av dess karaktär och väsentlighet. I vissa fall är det endast karaktären 

som är avgörande och i andra endast väsentligheten. I andra fall är både karaktären och 

väsentligheten av betydelse (FAR, 2010). 

 

Det måste däremot göras en avvägning mellan relevans och tillförlitlighet då dessa kan 

betraktas som varandras motpoler. Ju snabbare informationen finns tillgänglig på marknaden 

desto mer relevant anses den vara. Detta på bekostnad av tillförlitligheten för ju snabbare 

informationen kommer ut på marknaden desto mer påverkas tillförlitligheten negativt av detta 

(Marton et al., 2010).  

 

3.2.3.2 Begriplighet 

 

Redovisningsinformationen skall vara lätt att begripa för användarna (Nilsson et al., 2009). 

För att förstå en redovisning som är upprätthållen enligt IFRS så krävs det i dagens läge goda 

kunskaper (Marton et al., 2010). Information skall inte väljas bort för att den anses 

obegripliga endast för vissa användare då den största koncentrationen främst ligger på 

professionella användare av redovisningen och inte privatpersoner (Marton et al., 2010; 

Nilsson et al., 2009).  

 

3.2.3.3 Jämförbarhet 

 

God redovisningssed är viktig för att uppnå en jämförbar redovisning, (Danielsson, Deurell, 

Kleerup & Leidhammar, 2006), detta för att användarna skall kunna forma en bild av 

företagets finansiella ställning samt resultat (Nilsson et al, 2009). En viktig uppgift för 

föreställningsramen är att forma konsekventa redovisningsstandarder (Deegan & Unerman, 

2006) som leder till jämförbarhet mellan olika företag och även mellan samma företag över 

tiden (Marton et al., 2010). Det är också meningen att informationen skall kunna jämföras 

internationellt därför måste internationella skillnader i redovisningen elimineras. Detta kan 

betraktas näst intill omöjligt men om tillräckligt många länder är villiga till att ställa upp så 

kan denna jämförbarhet uppnås (Jacob & Madu, 2004). 

 

För att uppnå jämförbar redovisningsinformation över tiden måste samma 

redovisningsmetoder tillämpas kontinuerligt år efter år (Marton et al., 2010). Det tillåts 

däremot att företag utför byte av redovisningsprinciper om det medför att redovisningens 
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Tillförlitlighet Begriplighet Relevans 

 

 Jämförbarhet 

resultat och ställning blir mer rättvisande (Deegan & Unerman, 2006). Användarna skall även 

informeras om vilka redovisningsprinciper som används i de finansiella rapporterna och 

eventuella ändringar av dessa principer för att full jämförbarhet skall kunna uppnås (FAR, 

2010). För att användarna skall kunna jämföra företagets finansiella ställning, resultat och 

förändringar i den finansiella ställningen över tiden så är det betydelsefullt att det finns 

jämförelseuppgifter från tidigare perioder (Marton et al., 2010).  

 

Jämförbarhet bör däremot inte förväxlas med strikt likformighet. Strikt likformighet hindrar 

att förbättrade redovisningsstandarder tillämpas då företag fortsätter att använda 

redovisningsprinciper som inte uppfyller kraven på tillförlitlighet och relevans. Företagen 

skall även använda sig av de mest relevanta och pålitliga redovisningsalternativen. För att 

informationen skall kunna vara jämförbar så krävs det att de andra kvalitativa egenskaperna är 

uppfyllda (FAR, 2010). 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Redovisningens kvalitativa egenskaper. Källa: Egen konstruktion 

 

3.3 Harmonisering 

 

Strävan för att uppnå globala redovisningsstandarder satte fart redan innan år 1973 då IASC 

bildades. Volymen av de finansiella transaktionerna ökade snabbt i slutet av 1980-talet och i 

början av 1990-talet började ansträngningarna av att uppnå en harmonisering ta allt större fart 

(Jacob & Madu, 2009). Fram till mitten av 1990-talet hade IASC inte någon betydelsefull 

relation med andra nationella organ för utformningen av gemensamma 

redovisningsstandarder. På grund av deras struktur och sammansättning av medlemskap 

saknade IASC de grundläggande kraven på en global redovisningsstandard, vilka är teknisk 

expertis, oberoende av sina medlemmar och representativitet i beslutande organ (Jacob & 

Madu, 2009).  

 

Eftersom dessa krav saknades så omstrukturerades IASC år 2001 till IASB. IASB är nu en 

oberoende organisation med två huvudorgan, ett organ med 19 medlemmar i 

förtroendeprocessen och ett annat organ med 14 medlemmar i standardiseringsprocessen 

(Jacob & Madu, 2009). Ett av målen med denna omstrukturering var att nå en ökad grad av 

oberoende och medlemmarna i IASB kunde inte längre ha kontakt med sina tidigare 

arbetsgivare då det nu skall arbeta heltid inom IASB. De ville även uppnå en ökad acceptans 

av regler samt en bredare representation efterfrågades, de tidigare medlemmarna i IASC var 

endast revisorer och IASBs medlemmar består från olika sorters organisationer (Marton et al., 

2010). 
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Idag är det över 100 länder som har som krav att de noterade företagen skall tillämpa IFRS i 

sin redovisning, bara i Europa tillämpar näst intill 9000 noterade företag IFRS (Marton et al., 

2010). Sverige har valt att tillåta de icke-noterade företagen att själva avgöra om de vill 

tillämpa IFRS i sin redovisning eller ej, det är däremot förbjudet för juridiska personer att 

tillämpa dessa regler. Detta för att i juridisk person finns det en skattekoppling och det anses 

orimligt att använda sig av IFRS som bas för svensk beskattning (Marton et al., 2010).  

 

3.3.1 Konvergeringsprojektet 

 

IASB och FASB är två normsättare som har stort inflytande över den globala redovisningen. 

FASB är den amerikanska normsättaren som ger ut majoriteten av de regler som utgörs av 

USAs regelverk, US GAAP (Marton et al., 2010). FASBs regler är alltså inte menade för att 

användas utanför Nordamerika men med tanke på USAs storlek på kapitalmarknaden så har 

FASB trots detta även ett visst inflytande globalt (Marton et al., 2010).  Det är detta inflytande 

som ligger till grund för varför dessa två normsättare valde att sträva mot en harmonisering.  

 

År 2002 undertecknades det så kallade Norwalk Agreement och detta blev starten för IASBs 

och FASBs konvergensprojekt (Marton et al., 2010). Detta konvergensprojekt går ut på att 

identifiera och eliminera skillnaderna mellan US GAAP och IFRS, det skall även bidra med 

att sänka redovisningskostnaderna för globala företag då informationen inte längre skall 

behöva redovisas enligt två system. Syftet är öka jämförbarheten mellan företag vilket då 

skulle underlätta för globala investerare i noterade företag (Marton et al., 2010).  Den ökade 

globaliseringen av den ekonomiska verksamheten härstammar i att kapitalmarknaden är starkt 

beroende av en öppen, jämförbar samt konsekvent ekonomisk information (Jacob & Madu, 

2009). 

 

3.3.2 Skillnader i redovisningsstandarderna 

 

På många sätt liknar sig IFRS till US GAAP men det finns även markanta skillnader mellan 

dessa regelverk. IFRS är en standard som är principbaserad och den ger relativt lite 

vägledning hur reglerna skall användas i en specifik situation (Marton et al., 2010). Detta 

beror främst på att IFRS tas fram med en branschövergripande karaktär. En specifik standard 

för en specifik transaktion är utvecklad för att täcka samtliga branscher där en sådan 

transaktion kan uppstå. US GAAP är en regelbaserad standard där det ges lite utrymme för 

egna tolkningar.  (Langmead & Soroosh, 2009). En annan skillnad mellan dessa två regelverk 

är att US GAAP inte tillåter att åsidosätta sina standarder för att frambringa ett mer rättvist 

och bättre resultat. IFRS tillåter detta då ledningen i vissa fall kan anpassa standarden för att 

ge en mer korrekt bild av redovisningen i de fall som anses vara nödvändiga (Langmead & 

Soroosh, 2009). Tillämpningen av IFRS speglar effekterna av elementen i de finansiella 

rapporterna och även normer, tolkning, tillämpning samt eventuella tvister (Jacob & Madu, 

2009). IFRS utgör alltså en uppsättning av regler som anses vara av hög kvalitet och har en 

global acceptans samt potential för att kunna förbättra redovisningens jämförbarhet mellan 

företag, oavsett vart dem befinner sig (Jacob & Madu, 2009). 
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Dock anser ett flertal medlemmar och regeluppsättare i IASB att det skulle bli en oerhört svår 

uppgift att få samtliga nationer eniga om att de skall tillämpa samma redovisningsregler för 

liknande transaktioner. Även om det skulle kunna utformas enhetliga standarder runt om i 

världen så skulle de säkerligen ta minst ett decennium att frambringa (Jacob & Madu, 2004). 

Denna konvergens kommer att vara ytterst tidskrävande och trots att de amerikanska 

företagen startar genomförandet av denna konvergens inom de närmsta åren kommer det ändå 

inte vara helt konvergerat (Langmead & Soroosh, 2009).  

 

3.3.3 Hinder för harmonisering 

 

Amerikanska Securities and Exchange Committee (SEC) ansågs förut som det största hindret 

för att uppnå globala redovisningsstandarder. För att motverka detta utfärdade de år 2008 en 

färdplan där samtliga amerikanska offentliga företag från och med år 2014 skulle vara 

skyldiga att upprätta sina rapporter i enlighet med IFRS (Jacob & Madu, 2009). Att upprätta 

de finansiella rapporterna enligt IFRS skulle inte bara öka medvetenheten och 

uppmärksamheten till IFRS utan det skulle även generera en bättre jämförbarhet av finansiella 

rapporter runt om i världen (Jacob & Madu, 2009).  

 

Deegan och Unerman (2006) redogör för de hinder som finns för att uppnå en harmoniserad 

internationell redovisning. Dessa är främst kultur och institutionella olikheter men även små 

politiska hinder spelar roll i harmoniseringsprocessen (Jacob & Madu, 2004). Det är bland 

annat dessa faktorer som får den finansiella redovisningen att variera mellan länder och 

upphör inte detta kan det blir näst intill omöjligt att forma en enda regeluppsättning som skall 

kunna tillämpas i samtliga länder (Deegan & Unerman, 2006). Dessa hinder har även bidragit 

till att de internationella redovisningsstandarderna har blivit allt för flexibla (Jacob & Madu, 

2006).  

 

De senaste decennierna har kultur använts som ett begrepp för att förklara varför det råder 

redovisningsskillnader mellan länder. Kultur definieras som ett uttryck för normer och 

värderingar som reflekterar typiska beteendemässiga karaktärsdrag hos individer (Deegan & 

Unerman, 2006).  Dock vill många tro att, trots dessa hinder, det endast är fem år kvar till att 

ha ett gemensamt globalt redovisningsspråk (Jacob & Madu, 2004). 

 

Deegan och Unerman (2006) särskiljer på standardisering och harmonisering, de definierar 

harmonisering som en process för att öka jämförbarheten av redovisningen genom att forma 

gränser för deras grad av variation. Harmoniseringen tillåter mer flexibilitet jämfört med 

standardiseringen som istället är baserad på en smal uppsättning av regler. Trots detta så har 

dessa två begrepp använts nästan synonymt med varandra inom internationell redovisning. 

Redovisningsinformationen skulle vara mer effektiv om den sammanställdes med hjälp av 

samma redovisningsregler, detta skulle då leda till en mer lättolkad redovisning (Deegan & 

Unerman, 2006).  
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3.4 Redovisning av leasing 

 

3.4.1 Klassificering av leasingavtal 

 

Alla koncernbolag som är noterade på den svenska börsen måste använda sig av den 

internationella standarden IFRS (Johansson, 2010). De som använder sig av leasing måste 

redovisa detta enligt IAS17, då syftet med denna standard är att utforma lämpliga 

redovisningsprinciper för både leasegivare och leasetagare (FAR, 2010). I IAS17 p.8 anges 

det hur ett leasingavtal skall klassificeras och p.10 anger att om ett avtal skall betraktas som 

finansiellt eller operationellt beror det helt och hållet på avtalets ekonomiska form (Johansson, 

2010).  

 

Ett leasingavtal där risker och förmåner i all väsentlighet överförs till leasingtagaren är ett 

finansiellt leasingavtal medan ett leasingavtal där inte riskerna och förmånerna i väsentlighet 

överförs kallas för operationell leasing (Crosby, 2003). De finansiella riskerna kan till 

exempel vara teknisk inkurans, varierande avkastning på grund av att de ekonomiska 

förutsättningarna förändras och att företagets kapacitetsutnyttjande är lägre än beräknat 

(Johansson, 2010). Fördelar är exempelvis vinst på grund av värdestigning eller realisation av 

restvärde (FAR, 2010). 

 

Bedömningen om ett avtal är operationellt eller finansiellt skall ske vid leasingavtalets början. 

Denna tidpunkt är antingen det datum leasingavtalet är daterat eller om parterna redan har 

ingått ett leasingavtal med varandra och vill korrigera väsentliga villkor i detta. Då gäller det 

ursprungliga leasingavtalets början som datum och inte det korrigerade avtalets nya påskrifts 

datum (Johansson, 2010). 

 

Ibland kan det finnas svårigheter med att klassificera ett leasingavtal då det inte tydligt 

framgår vem som tillhandahåller de ekonomiska riskerna samt fördelarna (Nilsson et al, 

2009). För att avgöra vilken part dessa risker och fördelar faller på krävs det att en bedömning 

av avtalets ekonomiska innebörd görs (Artsberg, 2005).  

 

I IAS17 punkt 10 finns det fem indikationer dessa ligger till grund för om ett leasingavtal 

skall klassificeras som finansiellt. Den första indikationen anger att vid avtalets slut överförs 

äganderätten av den leasade tillgången över till leasetagaren (FAR, 2010). Den andra 

indikationen avser att leasetagaren innehar rätten att köpa den leasade tillgången till ett pris 

som är betydligt lägre jämfört med det förväntade verkliga värdet, detta kommer då vid 

avtalets början med stor sannolikhet att nyttjas. Den tredje indikationen berör den ekonomiska 

livslängden, det vill säga att leasingperioden innefattar en större del av den leasade tillgångens 

totala livslängd trots att äganderätten inte överförs till leasetagaren (FAR, 2010). Den fjärde 

indikationen anger att vid avtalets början uppgår tillgångens verkliga värde till nuvärdet av 

minimileasingavgifterna (FAR, 2010). Den femte och sista indikationen innefattar att den 

leasade tillgången har en sådan specifik karaktär att endast leasetagaren kan nyttja tillgången, 
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utan att det görs viktiga ändringar (FAR, 2010). Dessa indikationer är sammanställda i 

nedanstående figur. 

 

 
Figur 2. Indikationer på om ett avtal skall klassificeras finansiellt. Källa: Egen konstruktion 

 

Dessa indikationer delas upp i två områden och de är sannolikheten att leasetagaren kommer 

att äga tillgången i framtiden samt omfattningen av leasingavtalet under tillgångens 

nyttjandeperiod (Marton et al, 2010). Det första området innefattar indikation ett, två och fem, 

dessa hänvisar till att leasetagaren inte endast har det bestämmande inflytandet under avtalets 

gång utan även efter. Detta medför att alla risker och fördelar med ägandet i princip har gått 

över till leasetagaren (ibid.). Det andra området innefattar indikation tre och fyra dessa menar 

att leasetagaren kan använda tillgången på samma sätt som om den skulle ha varit köpt. 

Tillgången kan inte användas efter avtalets utgång men då är oftast tillgångens ekonomiska 

livslängd slut (ibid.). Artsberg (2005) menar att dessa situationer endast skall ses som en 

vägledning och är inte på något sätt tvingande. Däremot skall hänsyn tas till att alla avgörande 

villkor för att klassificera ett leasingavtal inte finns med i dessa exempel. 

 

Fortsättningsvis finns det fler situationer som antyder på att ett avtal är finansiellt (IAS17 

Punkt 11). Om leasingavtalet tillåter att leasetagaren har rätten att säga upp avtalet innan 

löptidens slut, måste även leasetagaren bära de förluster som uppsägningen har åstadkommit. 

Den andra situationen syftar till att vinster respektive förluster som uppkommer med 

förändringar av det verkliga värdet på tillgångens restvärde övergår till leasetagaren. Den 

tredje indikationen anser att leasetagaren har rätt till att förlänga avtalet mot en avgift. De 

första två indikationerna antyder på att om det framgår i leasingavtalet att leasetagaren 

innehar de ekonomiska riskerna samt fördelarna med ägandet så är avtalet finansiellt. Detta 

genom att leasetagaren kan tillgodoräkna eventuella förändringar av tillgångens verkliga 

värde vid avtalets slut samt att han/hon kan avsäga sig avtalet under dess löptid, dock måste 

leasetagaren ersätta leasegivaren med de förluster som uppkommer (Marton et al, 2010).  
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3.4.2 Redovisning hos leasetagaren 

 

3.4.2.1 Operationell leasing 

 

Ett leasingavtals klassificering ligger till grund för hur avtalet skall redovisas. Operationell 

leasing skapar oftast inga problem i redovisningen då den endast redovisas som en kostnad i 

resultaträkningen (Marton et al. 2010). Om det inte finns något bättre systematiskt sätt som 

återspeglar leasetagarens nytta så skall leasingavgiften kostnadsföras linjärt över hela 

leasingperioden (FAR, 2010). Om kostnaderna istället skulle variera från period till period så 

bör hänsyn tas till om leasetagarens nytta även varierar mellan perioderna eller om detta görs 

medvetet för att ta hänsyn till leasetagarens förväntade vinster samt betalningsförmåga 

(Nilsson et al, 2009). Leasetagaren får även vid operationell leasing avdrag för ränta och 

amortering via leasingavgiften (Johansson, 2010). Leasetagaren skall även redovisa de 

sammanlagda framtida minimileaseavgifterna fördelat på förfallotidpunkter. Dessa är inom ett 

år, mellan ett och fem år samt senare än fem år (FAR, 2010).  

 

3.4.2.2 Finansiell leasing 

 

Vid finansiell leasing så skall både tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen. 

Leasingavgiften kopplas till poster på balansräkningen där en del av avgiften är amortering 

och resterande belopp är ränta på skulden (Marton et al. 2010). I balansräkningen redovisas då 

företagets finansiella risk som existerar med leasingavtalet och redovisningen blir exakt 

samma som den skulle ha blivit vid ett köp (Johansson, 2010). Leasetagaren redovisar även 

avskrivning på tillgången och avskrivningen skall redovisas på samma sätt som liknande 

tillgångar, om det till exempel är en materiell anläggningstillgång så skall IAS 16 följas 

(Marton et al. 2010). Enligt Johansson (2010) blir avtalet för leasetagaren detsamma som om 

han/hon hade köpt tillgången och finansierat den med lån dock kvarstår äganderätten av 

tillgången kvar hos leasegivaren. En fördel med finansiell leasing är att när informationen tas 

med i balans- och resultaträkningen så är det lättare att jämföra konsekvenserna med leasing 

(Johansson, 2010). Leasetagaren skall precis som vid operationell leasing redovisa summan 

av de framtida minimileaseavgifter fördelat på förfallotidpunkterna (FAR, 2010).  

 

3.4.3 Kritik nuvarande standard 

 

Hur ett leasingavtal skall redovisas är en fråga som har varit väl diskuterat trots detta har 

varken IASB eller FASB kommit fram till någon ultimat lösning (Marton et al., 2010). Denna 

problematik ligger i att normsättarna vill avspegla den ekonomiska substansen av 

leasingavtalet. Det krävs då att företag tillåts göra egna bedömningar vad gällande 

redovisningen av leasing (Marton et al., 2010).  

 

Den nuvarande standarden IAS17 har kritiserats på grund av att den anses ha misslyckats med 

att möta användarnas behov av de finansiella rapporterna och har varit bristfällig i flera 

avseenden och inte uppnått kraven för en hög kvalitativ standard (Beattie et al., 2006). Detta 
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dels för att många anser att operationell leasing ger upphov till tillgångar samt skulder som 

bör redovisas i leasetagarens årsredovisning. Tillgångar och skulder blir vid operationell 

leasing lätt undervärderade vilket leder till missvisande nyckeltal. De undervärderade 

skulderna gör att leasetagaren inte heller redovisar den finansiella risk som uppkommer med 

avtalet (Johansson, 2010).  Sedan skall det redovisade beloppet justeras genom att redovisa 

dessa tillgångar och skulder i resultaträkningen (IASB p.12). Förekomsten av två olikartade 

redovisningsmodeller kan medföra att likartade transaktioner behandlas på olika sätt. Detta 

genererar en minskning av jämförbarheten för användarna (IASB p. 12). En annan bidragande 

faktor till dess kritik är att den befintliga standarden ger möjligheten att manipulera de 

finansiella rapporterna. Om leasingavtalet klassificeras som operationellt får leasetagaren en 

källa av oredovisad finansiering som då kan skapa problem för användaren att begripa 

(Beattie et al., 2006).  

 

När ett företag skall göra en investering så minskar de sin soliditet till skillnad från företag 

som leasar tillgångar, då soliditeten blir oförändrad. Detta kan dock bli missvisande då 

leasande företag antar en risk vilket påverkar dess soliditet (Johansson, 2010). Det är inte bara 

soliditeten som påverkas utan även räntabiliteten på totalt och eget kapital samt 

skuldsättningsgraden. Istället för att redovisa enligt substance-over-form så finns det 

redovisningsmässiga argument som framför att den information som påverkar balans- 

respektive resultaträkning kan redovisas i fotnoter. Substance-over-form är ett 

redovisningssätt som används för att säkerställa att de finansiella rapporterna ger en komplett, 

relevant och korrekt bild av transaktioner och händelser (Johansson, 2010). 

 

Tidigare normer gällande leasing har även kritiserades på grund av att normerna var 

osymmetriska. En och samma leasingtransaktion kunde alltså hanteras på olika sätt hos 

leasetagaren respektive leasegivaren (Artsberg, 2005). I de senare normerna har detta 

förbättrats med hjälp av tydliga och gemensamma definitioner till både leasetagare och 

leasegivare. Detta för att tillgången endast skall tas upp hos den ena parten. Fullständig 

symmetri kan dock inte utlovas då dessa definitioner kan klassificera leasingtransaktionen på 

olika sätt hos leasegivaren och leasetagaren (ibid.). 

 

Den nuvarande standarden har även kritiserats på grund av dess flexibilitet då gränsen för hur 

ett avtal skall klassificeras, som operationellt respektive finansiellt, ibland kan uppfattas som 

diffus och standarden är därför otillfredsställande (Beattie et al., 2006). Standarden tillämpar 

en kombination av subjektiva bedömningar och en klart definierad regel, dessa kan då vara 

komplicerade att tillämpa korrekt (IASB p.1.13). Det argumenteras kring att denna standard är 

bristfällig dels på grund av att leasetagaren får en värdefull rättighet att använda den leasade 

tillgången. Dock får leasetagaren även en skyldighet genom att de är tvungna att betala 

”hyror” för den leasade tillgången. Om leasetagaren klassificerar leasingavtalet som 

operationellt så behöver inte deras rättigheter respektive skyldigheter som följer leasingen 

redovisas (IASB p.1.14).  
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I årsrapporten från år 2005 erkände den amerikanska normsättaren SEC de befintliga bristerna 

i IAS17. Därför uppmanades FASB att genomföra ett gemensamt projekt med IASB för att 

ompröva dessa standarder (IASB p.1.15). Det var specifikt tre brister i 

redovisningsstandarden som uppmärksammandes. Den första var att materiella tillgångar samt 

skulder som härstammar från poster utanför balansomslutningen utelämnats. För det andra 

redovisas inte liknande transaktioner på samma sätt på grund av skillnader i avtalsvillkoren 

som kan resultera i att ett avtal påstås som finansiellt och ett annat som operationellt. För det 

tredje är det den så kallade ”allt eller inget” strategin som hävdar att kapitaliseringen av 

leasade tillgångar inte är tillräckligt anpassade till moderna transaktioner (Beattie, Goodacre 

& Thomson, 2006). 

 

3.4.4 Förslag på ny standard 

 

Imhoff, Lipe & Wright (1991) menar att den främsta anledningen till att leasing är populärt 

beror på dess egenskap att ledningen kan hålla den utanför balansräkningen och genom detta 

förbättra sina nyckeltal. Operationell leasing är även populärt då den anses som en viktig 

finansieringskälla i ett flertal branscher, däremot varierar användandet av operationell leasing 

inom dessa branscher. Trots normgivarnas ständiga försök till en regelrätt redovisning har 

företagens chefer kommit på sätt att undgå kraven så att deras leasingavtal medvetet 

klassificeras som operationellt istället för finansiellt (Imhoff et al., 1991).  

 

I juli år 2006 lades ett nytt projekt till i arbetet för normgivningen, detta handlade om att 

uppnå konvergens och att åstadkomma en betydligt lättare gemensam standard för 

redovisning av leasingavtal (IASB p.1.19). Initiativet till förslaget lades fram bara några år 

efter revideringen av IAS17 2003 och problemet låg i att företag fortfarande kunde undvika 

klassificeringen av finansiell leasing (Grefberg & Thunander, 2010). Det blev även olika 

tolkningar mellan länder och revisorer vilket bidrog till att ett identiskt avtal kunde 

klassificeras som operationellt hos en leasetagare samtidigt som en annan leasetagare 

redovisade det som finansiellt (ibid.). 

 

IASB och FASB strävar gemensamt för att uppdatera gamla normer och att öka öppenheten 

och förståelsen för investerare (Graynor, Huddleson & Whelan, 2010). Ett motiv till att 

ombilda all operationell redovisning till finansiell är att visa en rättvisande bild av 

verksamhetens handel och hälsa. Ett redovisningssätt, som det nuvarande, där företag 

redovisar leasingavtalen i noter bidrar till att marknaden kämpar med att förstå den sanna 

naturen av tillgångar och skulder då betydande delar av den rätta bilden saknas (Lyon, 2010).  

Att aktivera den operationella leasingen till finansiell leasing är en viktig faktor för att 

investerare skall kunna göra jämförelser både mellan och inom olika branscher (Imhoff et al., 

1991).  

 

När projektet kom ytterligare till tals så kom IASB och FASB överens om att de skulle 

överväga både leasetagarens och leasegivarens redovisning av de leasade tillgångarna. I juli år 

2008 fattades ett beslut som var att endast fokusera på leasetagarens redovisning och fokus 

ligger då på att utveckla en förbättrad modell för leasetagarens redovisning (IASB p.1.20). 
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Det finns dock nackdelar med att förbise leasegivarens redovisning då det kan uppkomma 

symmetribrist, det vill säga om en ny redovisningsstandard utfärdas för leasegivaren så 

kommer leasegivaren att tillämpa en modell som skiljer sig från leasetagarens modell. Denna 

brist på symmetri kan resultera i att förståelsen av de finansiella rapporterna minskar (IASB 

p.1.22). Däremot kan symmetrin förbättras genom att forma tydliga och gemensamma 

definitioner till både leasetagare och leasegivare, detta för att tillgången endast skall tas upp 

som tillgång hos den ena parten. Fullständig symmetri kan dock inte utlovas då dessa 

definitioner kan klassificera transaktionen på olika sätt hos leasegivaren och leasetagaren 

(Artsberg, 2005). 

 

De huvudsakliga argumenten mot det nya förslaget verkar vara att lite hänsyn tas till kostnad - 

nytta och att företagen oroar sig för sin operationalisering (Beattie et al., 2006). Den nya 

utformningen tar även inte hänsyn till ombyggnadskostnader, exempelvis när det står i avtalet 

att leasetagaren har en skyldighet att återställa, och har därmed också en del nackdelar (Lyon, 

2010). Finansbolagets förening (2010) menar att i bästa fall kommer den nya 

redovisningsprincipen leda till en redovisningsbörda utan nytta för användarna av 

informationen och i värsta fall försämras möjligheterna till att finansiera genom leasing. 

Beattie et al. (2006) menar även att leasingavtalen skulle bli kortare för att minimera posterna 

i balansräkningen men också att det kommer bli mindre attraktivt med finansiella leasingavtal.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt urval samt tillvägagångssätt vid insamlingen av materialet. 

Här presenterar vi hur det insamlande materialet har använts och även hur det vidare skall 

analyseras i kapitel 5. Kapitlet avslutas med studiens bortfall och 

operationaliseringsprocessen.  

 

4.1 Dokumentstudie 

 

En dokumentstudie går ut på att studera sekundärdata, det vill säga det är inte forskaren som 

har samlat in datan själv utan den har samlats in för andra syften (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2003). Problemet med sekundärdata och därmed också en dokumentstudie är att 

informationen är skräddarsydd för ett annat ändamål. Detta kan leda till att vi får problem 

med överrensstämmelsen mellan vårt syfte och vad informationen var menat med från början. 

Vi anser att denna risk är ytterst liten då vi studerar årsredovisningar som är en officiell 

publicering. En stor fördel med dokumentstudier är tillgängligheten på informationen, 

insamlandet går relativt snabbt och det är inte speciellt resurskrävande. Detta beror till stor del 

på att statens arkiv ofta är välsorterade och att dokumenten i regel är skrivna efter en speciell 

standard (Berg, 2004).  I och med att offentlighetsprincipen har ett starkt fotfäste i Sverige 

underlättar detta för forskare som vill göra en dokumentstudie då arkiven är öppna för 

journalister och forskare (Svenning, 1999). En dokumentstudie görs ofta då det finns få 

möjligheter för att studera händelser i det förflutna (Andersen, 1994). 

 

Vi ansåg att problemställningen lättast kunde förklaras utifrån företagens årsredovisningar. 

Eftersom undersökningen till största del har sekundärdata som underlag har det möjliggjorts 

att vi har kunnat samla in vår data på ett snabbt och kostnadsfritt sätt. Årsredovisningarna som 

hämtades från Mediearkivet Retriever Bolagsinfo var uppbyggda på ett strukturerat sätt som 

underlättade vårt arbete avsevärt.  

 

4.2 Urval 

 

Jacobsen (2002) definierar den teoretiska populationen som alla enheter vi är intresserade av 

men pekar på att när det finns otillräckligt med resurser kan forskaren tvingas att göra ett 

urval. Studiens population är alla noterade koncernbolag som har leasingavtal och redovisar 

enligt IFRS. På grund av att populationen är väldigt stort blev studiens urval de företag som 

var listade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX under kategorin Large Cap. Large Cap 

innefattar bolag med börsvärden på en miljard euro eller mer (FAR, 2006). Företagen som är 

listade på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX varierar ständigt och därför utgår vi från de 

företag som var listade den 28 februari år 2011. Denna dag var det 57 stycken företag som 

ingick under kategorin Large Cap, vi anser att det är ett hanterbart antal företag att studera 

inom den givna tidsramen.  
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Företagen var från början indelade i nio olika branscher som var Dagligvaror, 

Sällanköpsvaror, Industri, Energi, Finans, Hälsovård, Informations teknologi, 

Telekomoperatör och Material. Det visade sig att flera av dessa branscher endast innefattade 

ett fåtal företag och därför valde vi att slå samman vissa branscher för att vi lättare skulle 

kunna göra en jämförelse mellan branscherna. De branscher vi slog samman var Dagligvaror 

och Sällanköpsvaror som nu benämns som Detaljhandel, Industri och Energi som nu kallas 

för Industri/Energi samt Informationsteknologi med Telekomoperatör som namnges som 

IT/Material. Efter sammanslagningen är företagen nu istället indelade i sex stycken branscher, 

vilka är; Detaljhandel, Industri/Energi, Finans, Hälsovård, IT/Telekom och Material. 

 

4.3 Insamling av data 

 

För att samla in information har årsredovisningar från år 2007 och år 2010 granskats, 

årsredovisningarna för samtliga företag är framtagna från databasen Retriever Mediearkivet 

Bolagsinfo. År 2005 trädde den nya standarden in som omfattade att samtliga börsnoterade 

företag inom Europa blev tvungna att tillämpa IFRS som sin redovisningsstandard. Därför 

ansåg vi att det var rimligast att studera årsredovisningar från år 2007 då vårt urval hade 

hunnit bekantat sig med den nya standarden. Anledningen till att vi valde år 2010 som 

jämförelse år var för att vi ville att siffrorna skulle så relevanta i tiden som möjligt. 

 

Informationen som ligger till grund för vår undersökning finns enligt IAS17 i företagens noter 

i respektive årsredovisning. Eftersom att IFRS inte uppger exakta uppgifter för hur 

redovisningen skall se ut finns det utrymme för att företagen själv tolkar hur de skall redovisa. 

För oss medförde detta svårigheter att finna den information vi sökte. De upplysningar som 

företagen däremot måste specificera är minimileasingavgifterna för operationell- och 

finansiell leasing. De siffror som används i vår studie är företagens minimileaseavgifter och 

leasingkostnader för både operationell och finansiell leasing. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

Vi valde att analysera datan i tre steg. I Beskrivning av data presenterar vi företagens 

minimileaseavgifter samt leasingkostnader. I Andelen av operationell leasing görs datan om 

till operationella andelar av minimileaseavgifterna och leasingkostnaderna. I det sista steget 

analyserar vi datan genom att jämföra branschernas andelsökning med marknadens ökning 

och genom ett T-test i SPSS kunde vi säkerställa våra resultat statistiskt.  

 

4.4.1 Beskrivning av data 

 

Här sammanställs materialet i fem stycken tabeller som är placerade i bilagan. I samtliga 

tabeller kommer företagens minimileaseavgifter och leasingkostnader att presenteras för både 

år 2007 och år 2010. Beloppen står i svenska miljoner kronor (MSEK) och tabellerna 

inkluderar lika många företag. För att det skall vara lätt att orientera sig i samtliga tabeller har 

vi valt att lista branscherna efter bokstav. Företagen är kategoriserade efter bransch där de står 
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systematiskt uppställda i bokstavsordning. Anledningen till att vi sorterade företagen efter 

bransch var för att vi fann intresse i att se hur stor del av den totala leasingen varje bransch 

utgör och även för att se om något företag utmärker sig markant inom branschen. De företag 

som antingen inte redovisar enligt IFRS, inte innehar leasingavtal eller redovisar med svensk 

valuta har vi i samtliga tabeller benämnt med ett streck.   

 

4.4.2 Andelen av operationell leasing 

 

I Andelen av operationell leasing gör den insamlade datan om till operationella andelar av 

minimileaseavgifterna och av leasingkostnaderna. Anledningen till att detta görs är för att 

jämförelsen mellan år 2007 och år 2010 inte skall påverkas av yttre faktorer som exempelvis 

inflation. Materialet presenteras i två stycken tabeller, som är placerade i bilagan och siffrorna 

anges i procent. I båda tabellerna är företagen listade efter bransch och inom branscherna står 

företagen i bokstavsföljd. Båda tabellerna inkluderar 57 stycken företag inom sex olika 

branscher och branscherna är även listade i bokstavsordning. Av dessa 57 företagen var det 

vissa som inte redovisade enligt IFRS, inte hade leasingavtal eller redovisade med svensk 

valuta. Dessa företag är i tabellerna markerade med ett streck. Anledningen till att vi även i 

omvandling av data delade in företagen efter bransch var för att vi även här ville se om någon 

bransch och/eller företag utmärker sig markant.  

 

I tabell 6 redovisas företagens operationella andel av minimileaseavgifterna för år 2007 

respektive år 2010. Andelen av de operationella minimileaseavgifterna beräknades genom att 

dividera de Operationella minimileaseavgifterna med de Totala minimileaseavgifterna. 

 

I tabell 7 redovisas företagens operationella andel av de operationella leasingkostnaderna för 

år 2007 och år 2010. Andelarna av de operationella leasingkostnaderna beräknades genom att 

dividera de Operationella leasingkostnaderna med de Totala leasingkostnaderna. 

 

4.4.3 Analys av data i SPSS 

 

För att se om det fanns en signifikant skillnad mellan branschernas andelsökning och 

marknadens andelsökning valde vi att analysera datan i SPSS. Vi började med att göra ett 

Kolmogorov-Smirnov Test, detta för att undersöka om företagen inom branscherna var 

normalfördelade och för att då kunna undvika skevhet som i sin tur leder till missvisande 

resultat (Brace, Kemp & Sneglar, 2006). Detta gjordes för att avgöra vilket test som skulle 

användas i studien. Testet påvisade att all data var normalfördelad och därför använde vi oss 

av ett formellt One Sample T-Test med signifikansnivå på 5 %. Detta test användes för att 

konstatera om två värden signifikant skiljer sig från varandra (Brace et al., 2006). Vi testade 

både den operationella andelsökningen av minimileaseavgifterna och av leasingkostnaderna 

mot marknadens ökningsandel.  
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4.5 Bortfall 

 

Av de 57 företagen som från början utgjorde vårt urval har vi endast använt oss av 36 stycken 

företag. Detta eftersom att sju företag automatiskt gick bort då de inte redovisade enligt IFRS. 

De företag som inte använde svenska kronor som redovisningsvaluta valdes också bort, vilket 

var två stycken företag. Detta gjorde vi för att undvika eventuella fel vid omvandlingen från 

utländsk till svensk valuta. Två företag valdes också bort för att de använder brutet 

räkenskapsår och detta för att vi vill mäta helåren 2007 och år 2010. Två företag hade inte 

heller publicerat årsredovisningar för år 2010 den 20 april och kunde därför inte inkluderas i 

vår studie. Ytterligare åtta företag försvann för att de antingen inte använde sig utav 

leasingavtal eller att deras uppgifter om leasingen var bristfällig och därmed inte följde 

IAS17.  

 

Vid beräkning av andelen, tabell 7, var det fler företag som gick bort, totalt 13 stycken. Detta 

berodde på bristfällig information i företagens årsredovisningar. Den informationen som 

saknades var avskrivningskostnaderna för finansiell leasing, oftast var denna post 

sammanräknade med liknande kostnader. Därför kunde vi inte avläsa den finansiella 

kostnaden för leasing, därav inkluderas inte de företagen i när leasingkostnader beräknades till 

andelar. 

 

4.6 Operationalisering 

 

För att mäta begrepp måste de genomgå en process, operationalisering, för att tydliggöras och 

för att lättare kunna mätas (Jacobsen, 2002). Vi vill undersöka om svenska börsnoterade 

koncernbolag har börjat ändra sin redovisning av leasing från operationell till finansiell. Vi 

har valt att dela in företagen i branscher för att göra det mer överskådligt och se om en viss 

bransch har tendenser att omvandla sina leasingavtal. För att göra detta har information om 

leasing från företagens årsredovisningar granskats och kategoriserats i två kategorier, 

minimileaseavgifter samt leasingkostnader, för både år 2007 och år 2010. För att göra 

informationen mer jämförbar mellan åren har den operationella andelen räknats ut för att 

undvika problem med exempelvis inflation. Den operationella andelen jämförs sedan mellan 

åren, dels inom branschen och dels mot den totala operationella andelen. Utifrån detta 

tydliggörs det om andelarna har minskat, ökat eller är oförändrade för att sedan kartlägga 

mönster hos branscherna samt företagen inom branscherna. 
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4.7 Reliabilitet och validitet 

 

Mätinstrument, tester och undersökningsmetoder måste vara valida samt reliabla för att anses 

användbara (Ejvegård, 2009). Validitet står för giltighet och relevans och med detta menas att 

vi mäter det vi avser oss att mäta samt att det vi mäter skall kunna generaliseras (Jacobsen, 

2002). I vårt urval har vi medvetet valt bort ett antal företag för att de antingen inte redovisar 

enligt IFRS eller att de inte uppger tillräckligt mycket med information om deras leasingavtal. 

Detta för att stödja att vi verkligen mäter det vi avser oss att mäta.  Vårt urval kan även 

generaliseras till hela populationen, det vill säga det vi mäter när vi studerar de svenska 

noterade bolagen kan vi generalisera till samtliga företag som tillämpar IFRS och som har 

leasingavtal.  

 

Reliabilitet betyder tillförlitlig och trovärdig med detta menas att undersökningen skall gå att 

lita på. Den skall kunna genomföras på ett sådant sätt som anses trovärdigt och även genererar 

tillit (Jacobsen, 2002). De årsredovisningar vi har studerat är hämtade från Mediearvet 

Retriever Bolagsinfo. Innan de publiceras har de granskats av bolagsverket och av revisorer 

vilket ökar årsredovisningarnas tillförlitlighet. En undersökning som är möjlig att göra en 

gång till med samma mätinstrument och få samma resultat igen anses som högt tillförlitlig 

(Jacobsen, 2002). Sannolikheten är stor att vi eller någon annan forskare kommer att uppnå 

samma resultat som tidigare. Detta beror dels på att årsredovisningarnas siffror är publika, 

regelrätta och lättillgängliga. Vi är medvetna om att sekundärdata kan sänka studiens 

tillförlitlighet i den mån att vetskapen om hur informationen har framtagits förloras. Denna 

vetskap finner vi dock irrelevant för vår studie, då det varken hade gett oss fördelar eller höjt 

kvaliteten på siffrorna. 
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5. Empiri & Analys 

Kapitlet inleds med en presentation av företagens leasing, dessa presenteras i tre steg. Vi 

beskriver först vår data för att sedan omvandla den till operationella andelar. I sista steget 

analyseras datan där den först presenteras för totalt Large Cap och sedan redovisar vi varje 

bransch för sig.   

 

Vid utformningen av vår empiri har vi endast tagit hänsyn till den information som fanns 

tillgänglig den 20 april år 2011. Det vill säga de företag som har lämnat upplysningar i sina 

årsrapporter efter detta datum påverkar inte vårt empiriska material. Av de totala 57 svenska 

noterade koncernföretagen var det 36 stycken företag som i sina årsredovisningar 

presenterade fullständig information gällande deras leasingavtal. Dessa företag är indelade i 

sex stycken branscher: Detaljhandel, Industri/Energi, Finans, Hälsovård, IT/Telekom och 

Material.  

 

De faktorer som ligger till grund för den empiri vi presenterar är företagens 

minimileaseavgifter samt företagens leasingkostnader, dessa kostnader och avgifter kommer 

att presenteras i tre stycken steg. I Beskrivning av data presenteras all data både 

minimileaseavgifterna och leasingkostnaderna. I Andelen av operationell leasing har datan 

räknats om till operationell andel av minimileaseavgifterna samt till operationell andel av 

leasingkostnaderna, för respektive företag. Detta för att sedan i analysen bland annat kunna 

jämföra branscherna med den totala marknaden. 

 

5.1 Redovisning av leasing 

 

Här sammanställs materialet i fem stycken tabeller. I samtliga tabeller kommer företagens 

minimileaseavgifter och leasingkostnader att presenteras för både år 2007 och år 2010. Dessa 

tre tabeller är kategoriserade på precis samma sätt och i enlighet med bestämmelserna i 

IAS17, där minimileaseavgifterna skall kategoriseras efter när de förväntas att utbetalas. 

Därför kommer datan i dessa diagram att presenteras i kategorierna, inom 1 år, 1-5 år, senare 

än 5 år samt totalt för alla kategorier. Det som skiljer dem åt är att i tabell 2 redovisas endast 

de operationella minimileaseavgifterna och i tabell 3 redovisas enbart de finansiella 

minimileaseavgifterna. I tabell 4 redovisas företagens totala leasingkostnader, det vill säga 

både de finansiella och de operationella. I tabell 5 presenteras de operationella och de 

finansiella leasingkostnaderna separat.  
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5.1.1 Totala minimileaseavgifter för år 2007 och år 2010 

 

Totalt och fördelat på 

bransch 

Totalt 

2007 

(MSEK) 

< 1 år 

2007 

(MSEK) 

1-5 år 

2007 

(MSEK) 

5 år < 

2007 

(MSEK) 

Totalt 

2010 

(MSEK) 

< 1 år 

2010 

(MEK) 

1-5 år 

2010 

(MSEK) 

5 år < 

2010 

(MSEK) 

Totalt Large Cap 81804 18954 41843 21007 85827,5 21595,2 43199 21033,3 

Summa Detaljhandel 8107 2242 4827 1038 10436 2686 5886 1864 

Summa Finans 16937 3345 8759 4833 18350,5 3781,2 8485 6084,3 

Summa Hälsovård 852 269 464 119 1076 362 656 54 

Summa 

Industri/Energi 

20464 5437 10638 4389 22021 6003 11147 4871 

Summa IT/Telekom 29098 6367 14180 8551 27098 6624 14009 6465 

Summa Material 6436 1356 3052 2028 6846 2139 3012 1695 

Tabell 1. Totala minimileaseavgifter för åren 2007 och 2010 

 

I tabell 1 ovan presenteras en sammanställning av de totala minimileaseavgifterna för Large 

Cap och för respektive bransch, se bilaga tabell 1 för fullständig information. Kategorierna är: 

inom 1 år, 1-5 år, längre än 5 år samt totalt för alla kategorier. Detta görs för både år 2007 och 

år 2010. Tabellen i bilagan inkluderar 57 stycken företag, endast 36 av dessa företag redovisar 

deras minimileaseavgifter på ett korrekt sätt och de resterande 21 företagen är i tabellen 

benämnda med ett streck.  

 

5.1.2 Operationella minimileaseavgifter för år 2007 och år 2010 

 

Totalt och fördelat 

på branscher 

Totalt 

2007 

(MSEK) 

< 1 år 

2007 

(MSEK) 

1-5 år 

2007 

(MSEK) 

5 år < 

2007 

(MSEK) 

Totalt 

2010 

(MSEK) 

< 1 år 

2010 

(MSEK) 

1-5 år 

2010 

(MSEK) 

5 år < 

2010 

(MSEK) 

Totalt Large Cap 75147 17675 38664 18808 78979,5 19183,2 40367 19429,3 

Summa Detaljhandel 75628 2161 4329 1038 9879 2547 5519 1813 

Summa Finans 16576 3276 8599 4701 17879,5 3691,2 8245 5943,3 

Summa Hälsovård 731 237 390 104 1033 340 649 44 

Summa 

Industri/Energi 

18538 4834 9648 4056 19466 5008 9880 4578 

Summa IT/Telekom 26730 6067 13375 7288 25015 6392 13213 5410 

Summa Material 5109 1126 2362 1621 5707 1205 2861 1641 

Tabell 2. Operationella minimileaseavgifter för år 2007 och 2010 

 

I den sammanställda tabellen ovan redovisas Large Caps respektive branschernas totala 

operationella minimileaseavgifter, se bilaga tabell 2 för fullständig information. 

Minimileaseavgifterna är indelade i fyra kategorier, vilka är: inom 1 år, 1-5 år, längre än 5 år 

samt totalt för samtliga kategorier. De är kategoriserade på samma sätt för båda åren. De 

operationella minimileaseavgifterna redovisas i en egen tabell, detta för att vi senare i 

Andelen av operationell leasing skall kunna beräkna den operationella andelen av 

minimileaseavgifterna.  
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5.1.3 Finansiella minimileaseavgifter för år 2007 och år 2010 

 

Tabell 3. Finansiella minimileaseavgifter för år 2007 och 2010 

 

Ovan presenteras Large Caps och branschernas finansiella minimileaseavgifter för respektive 

år, se bilaga tabell 3 för fullständig information. De finansiella minimileaseavgifterna 

redovisas i en separat tabell för att vi senare i Andelen av operationell leasing skall kunna 

beräkna den operationella andelen. Avgifterna är indelade i fyra stycken kategorier dessa är: 

inom 1 år, 1-5 år, längre än 5 år samt totalt för alla kategorier.  

 

5.1.4 Totala leasingkostnader för år 2007 och år 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Totala leasingkostnader för år 2007 och 2010 

 

Ovanstående tabell redogör för Large Caps och branschernas leasingkostnader för respektive 

år, se bilaga tabell 4 för mer information. Den fullständiga tabellen i bilagan inkluderar 57 

stycken företag, dock är det endast 23 företag som redovisar sina leasingkostnader. En tänkbar 

orsak till att inte alla 57 företag redovisar sina leasingkostnader kan vara för att det inte står 

klart och tydligt i IAS17 att leasingkostnaderna skall redovisas. Företagen tolkar kanske detta 

som en form av frivillig information. De företag som inte uppgav information om deras 

leasingkostnader är i ovanstående tabell markerade med ett streck.  

 

  

Totalt och fördelat på 

bransch 

Totalt 

2007 

(MSEK) 

< 1 år 

2007 

(MSEK) 

1-5 år 

2007 

(MSEK) 

5 år < 

2007 

(MSEK) 

Totalt 

2010 

(MSEK) 

< 1 år 

2010 

(MSEK) 

1-5 år 

2010 

(MSEK) 

5 år < 

2010 

(MSEK) 

Totalt Large Cap 6657 1279 3179 2199 6848 2412 2832 1604 

Summa Detaljhandel 579 81 498 0 557 139 367 51 

Summa Finans 361 69 160 132 471 90 240 141 

Summa Hälsovård 121 32 74 15 43 22 11 10 

Summa 

Industri/Energi 

1926 603 990 333 2555 995 1267 293 

Summa IT/Telekom 2368 300 805 1263 2083 232 796 1055 

Summa Material 1302 194 652 465 1139 934 151 54 

Totalt och fördelat på 

bransch 

Leasingkostnader 

2007 (MSEK) 

Leasingkostnader 

2010 (MSEK) 

Totalt Large Cap 14190 16491 

Summa Detaljhandel 1526 1979 

Summa Finans 367 961 

Summa Hälsovård 319,2 398 

Summa Industri/Energi 2258,8 2475 

Summa IT/Telekom 8628 9426 

Summa Material 1091 1252 
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5.1.5 Leasingkostnader uppdelat i operationell och finansiell för år 2007 och år 2010 

 

Tabell 5. Leasingkostnader uppdelat i operationell och finansiell för år 2007 och 2010 

 

I ovanstående tabell sammanställs de operationella samt finansiella andelarna av 

leasingkostnaderna, både totalt för Large Cap samt för varje bransch, för åren 2007 och 2010, 

se bilaga tabell 5 för mer information. Till skillnad från tabell 4, där vi presenterade de totala 

leasingkostnaderna, har vi istället valt att redovisa de operationella och de finansiella 

leasingkostnaderna i separata kolumner.  Detta för att vi i Andelen av operationell leasing 

skall kunna beräkna den operationella andelen av leasingkostnaden.  

 

5.2 Andelen av operationell leasing 

 

Här omvandlar vi den insamlade datan till operationella andelar av minimileaseavgifterna och 

av leasingkostnaderna, detta illustreras i två stycken tabeller som är placerade i bilagan.  

Anledningen till att detta görs är för att jämförelsen mellan år 2007 och år 2010 inte skall 

påverkas av yttre faktorer som exempelvis inflation.  

 

5.2.1 Operationella andelen av minimileaseavgifterna för år 2007 och år 2010 

 

Totalt och fördelat på 

bransch 

Totalt 

2007 

(%) 

< 1 år 

2007 

(%) 

1-5 år 

2007 

(%) 

5 år < 

2007 

(%) 

Totalt 

2010 

(%) 

< 1 år 

2010 

(%) 

1-5 år 

2010 

(%) 

5 år < 

2010 

(%) 

Totalt Large Cap 91,9 93,3 92,4 89,5 92,0 88,8 93,4 92,4 

Summa Detaljhandel 92,9 96,4 89,7 100,0 94,7 94,8 93,8 97,3 

Summa Finans 97,9 97,9 98,2 97,3 97,4 97,6 97,2 97,7 

Summa Hälsovård 85,8 88,1 84,1 87,4 96,0 93,9 98,3 81,5 

Summa Industri/Energi 90,6 88,9 90,7 92,4 88,4 83,4 88,6 94,0 

Summa IT/Telekom 91,9 95,3 94,3 85,2 92,3 96,5 94,3 83,7 

Summa Material 79,7 85,3 78,4 78,0 83,4 56,3 95,0 96,8 

Tabell 6. Operationella andelen av minimileaseavgifterna för år 2007 och 2010 

 

I tabellen ovan presenteras en sammanställning av företagens operationella andel av 

minimileaseavgifterna, se bilaga tabell 6 för fullständig information. Avgifterna är indelade i 

fyra stycken kategorier dessa är: inom 1 år, 1-5 år, längre än 5 år samt totalt för samtliga 

kategorier. Vi har kategoriserat dessa på samma sätt för båda åren.  Den fullständiga tabellen i 

bilagan inkluderar 57 stycken företag men det är endast 36 stycken av dessa som den 

Totalt och fördelat på 

bransch 

Operationella 

leasingkostnader 

2007 (MSEK) 

Finansiella 

leasingkostnader 

2007 (MSEK) 

Operationella 

leasingkostnader 

2010 (MSEK) 

Finansiella 

leasingkostnader 

2010 (MSEK) 

Totalt Large Cap 12933,8 1256,2 15363 1128 

Summa Detaljhandel 1329 197 1917 62 

Summa Finans 303 64 878 83 

Summa Hälsovård 296 23,2 377 21 

Summa Industri/Energi 2136,8 122 2359 106 

Summa IT/Telekom 7898 730 8670 756 

Summa Material 971 120 1162 90 
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operationella andelen av minimileaseavgifterna har beräknats på. Detta beror på att de företag 

som har uteslutits inte redovisar sina minimileaseavgifter på ett korrekt sätt och dessa har vi 

benämnt i tabellen med ett streck. I tabellen ovan sammanställs Large Caps och branschernas 

operationella andelar av minimileaseavgifterna för respektive år och kategori.  

 

5.2.2 Operationella andelen av leasingkostnaderna för år 2007 och år 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Operationella andelen av leasingkostnaderna för år 2007 och 2010 

 

I ovanstående tabell sammanställs den totala operationella andelen av leasingkostnaderna för 

åren 2007 och 2010 i två separata kolumner. Se bilaga tabell 7 för fullständig information. 

Tabell 7 i bilagan innehåller också 57 stycken företag men det är även här endast 23 stycken 

som andelen av de operationella leasingkostnaderna har beräknats på. Detta för att de 

resterande företagen inte redovisade tillräckligt med information för att vi skulle kunna 

beräkna den operationella andelen av leasingkostnaderna, dessa är som tidigare nämnt 

markerade med ett streck. Företagen som inkluderas är sorterade efter bransch. I ovanstående 

tabell presenteras Large Caps och branschernas operationella andelar av leasingkostnaderna 

för respektive år.  

 

  

Totalt och fördelat på 

bransch 

Andelen operationell 

leasingkostnad 2007 (%) 

Andelen operationell 

leasingkostnad 2010 (%) 

Totalt Large Cap 91,1 93,2 

Summa Detaljhandel 87,1 96,9 

Summa Finans 82,6 91,4 

Summa Hälsovård 92,7 94,7 

Summa Industri/Energi 94,6 95,3 

Summa IT/Telekom 91,5 92,0 

Summa Material 89,0 92,8 
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Andelen minimileaseavgifter 2007

Operationell 

91,9 %

Finansiell 

8,1 %

Andelen minimileaseavgifter 2010

Operationell 

92,0 %

Finansiell 

8,0 %

Andelen leasingkostnad 2007

Finansiell 

8,9 %

Operationell 

91,1 %

Andelen leasingkostnad 2010

Finansiell 

6,8 %

Operationell 

93,2 %

5.3 Analys 

 

5.3.1 Totalt för alla branscher 

  

Figurerna nedan illustrerar hur stor den operationella respektive den finansiella andelen av 

minimileaseavgifterna är för samtliga branscher år 2007 och år 2010. I Figur 3 kan vi utläsa 

att år 2007 var den operationella andelen av minimileaseavgifterna 91,9 % och i Figur 4 kan 

vi utläsa att år 2010 hade dessa ökat till 92,0 %, det skedde en ökning med 0,1 procentenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Andelen av minimileaseavgifter 2007 Figur 4. Andelen av minimileaseavgifter 2010 

 

Figurerna nedan visar hur stor den operationella respektive den finansiella andelen av 

leasingkostnaderna är för alla branscher för år 2007 och år 2010. Ur Figur 5 kan vi utläsa att 

år 2007 var den operationella andelen av minimileaseavgifterna 91,1 % och i Figur 6 kan vi 

utläsa att år 2010 hade dessa ökat till 93,2 %, det skedde en ökning med 2,1 procentenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Andelen av leasingkostnader 2007  Figur 6. Andelen av leasingkostnader 2010 
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5.3.2 Branschvis analys 

 

Figuren nedan visar branschernas procentuella operationella andel av minimileaseavgifterna. 

Branschernas andelar ligger på ungefär samma nivå för både år 2007 och år 2010. 

Detaljhandelbranschens operationella andel av minimileaseavgifterna var år 2007 92,9 % och 

år 2010 var denna andel 94,7 %. Hälsovårdsbranschen ökade sin andel med 11 procentenheter 

mellan åren, från 85,8 % till 96,8 %. IT/Telekom ökade sin operationella andel mellan åren 

med en procentenhet, år 2007 var andelen 91,9 % och år 2010 var denna andel 92,9 %. Även 

materialbranschen ökade sin leasingandel från 79,7 % till 83,4 %. Finansbranschen minskade 

sin operationella andel från 97,9 % år 2007 till 97,4 % år 2010. Industri/Energi minskade 

också den operationella andelen av minimileaseavgifterna mellan åren, från 90,8 % till 88,4 

%. Det finns ingen signifikant skillnad mellan branschernas ökning/minskning och Large 

Caps ökning. Därför kan vi anta att den andel branscherna ökade/minskade med likaväl kunde 

ha varit samma andel som Large Cap ökade med. 

 

 
Figur 7. Förändring av operationell andel av minimileaseavgifter fördelat på bransch 

 

Nedan i figur 8 presenteras utvecklingen av alla branschers operationella andelar av 

leasingkostnaderna. Förändringen skiljer sig marginellt åt mellan branscherna men vi ser ändå 

att det har skett en andelsökning i samtliga branscher. Detaljhandelsbranschen ökade sin 

operationella andel av leasingkostnaderna mest mellan åren, med 9,8 procentenheter från 87,1 

% till 96,9 %. Finansbranschen ökade också kraftigt mellan åren, från 82,6 % till 91,4 %. 

Hälsovårdsbranschen hade år 2007 en operationell andel på 94,6 % och år 2010 var denna 

andel 94,7 %. Industri/Energi-branschen hade år 2007 en andel på 94,6 % och ökade med 0,7 

procentenheter till 95,3 %. IT/Telekombranschen ökade sin andel från 91,5 % till 92,0 %. 

Material hade år 2007 en operationell andel på 89,0 % och år 2010 uppgick denna andel till 

92,8 %. Här liksom i den operationella andelen av minimileaseavgifterna finns det ingen 

signifikant skillnad mellan branschernas andelsökning och Large Caps andelsökning.  

 

Detaljhandel Finans Hälsovård
Industri/ 

energi
IT/Telekom Material

Operationell andel 2007 92,9 97,9 85,8 90,6 91,9 79,7

Operationell andel 2010 94,7 97,4 96,8 88,4 92,9 83,4
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Figur 8. Förändring av operationell andel av leasingkostnader fördelat på bransch 

 

5.3.3 Detaljhandel 

 

Detaljhandel innefattar försäljning till konsumenter. Denna bransch innehåller åtta företag, av 

dessa är det två företag som inte inkluderas i vår studie med minimileaseavgifter på grund av 

att de hade bristfällig information angående deras leasingavtal. Ytterligare tre företag föll bort 

vid beräkningen av den operationella andelen av leasingkostnaderna, detta för att vi inte 

kunde utläsa deras operationella leasingkostnader i respektive företags årsredovisning. 

 

Hakon Invest och Swedish Matchs operationella andel av minimileaseavgifterna samt den 

operationella andelen av leasingkostnaderna var för båda åren 100 %. Detta för att de endast 

innehar operationell leasing och av denna anledning bidrog inte dessa företag till någon 

andelsökning. Det företaget som ökade sin operationella andel mest, både av 

minimileaseavgifterna och av leasingkostnaderna var Husqvarna med 14,5 procentenheter 

respektive 27,4 procentenheter. Elektrolux var det enda företaget inom branschen som 

minskade den operationella andelen av minimileaseavgifterna med 5,4 procentenheter. Det 

var inget företag inom branschen som minskade den operationella andelen av 

leasingkostnaderna.  

 

Mellan åren 2007 och 2010 ökade den operationella andelen av minimileaseavgifterna med 

1,8 procentenheter. År 2007 hade detaljhandelsbranschen en högre andel jämfört med vad 

Large Cap hade och branschens andel ökade även mer än vad Large Cap gjorde mellan åren. 

Branschens operationella andel av leasingkostnaderna ökade med 9,8 procentenheter. 

Branschens andel av leasingkostnaderna var lägre jämfört med Large Caps andel år 2007 men 

efter andelsökningen hamnade branschen på en nivå som var över Large Caps andel. 

 

5.3.4 Finans 

 

Branschen består av företag som sysslar med finanstjänster till privatkunder, 

bankverksamheter, investment banking samt andra specialiserade finanstjänster (Avanza, 

2011a). Branschen inkluderar 15 stycken företag, av dessa var det 8 företag som inte 

Detaljhandel Finans Hälsovård
Industri/ 

energi
IT/Telekom Material

Operationell andel 2007 87,1 82,6 92,7 94,6 91,5 89

Operationell andel 2010 96,9 91,4 94,7 95,3 92,0 92,8
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redovisade fullständig information om varken minimileaseavgifterna eller leasingkostnaderna, 

därför inkluderas inte dem i vår studie. 

 

Lundbergsföretagen och Svenska handelsbankens operationella andel av 

minimileaseavgifterna samt den operationella andelen av leasingkostnaderna var för båda åren 

100 %. Detta beror på att de endast innehar operationella leasingavtal. Det finns ytterligare tre 

företag inom denna bransch som har 100 % operationella leasingavtal dock hade dessa 

bristfällig information angående deras leasingkostnader. Detta medförde att hänsyn endast 

togs till dessa företags minimileaseavgifter och deras leasingkostnader inkluderas då inte i vår 

studie. Företaget Investor hade år 2007 också en operationell andel av minimileaseavgifterna 

på 100 % men år 2010 sjönk denna andel till 97,5 %, det vill säga med 2,5 procentenheter. 

Investor var det enda företaget inom branschen som minskade sin operationella andel av 

minimileaseavgifterna, det var inget företag inom branschen som minskade den operationella 

andelen av leasingkostnaderna.  

 

Företaget Ratos hade den största ökningen av den operationella andelen av 

minimileaseavgifterna och andelen av leasingkostnaderna, då det blev en ökning med 11,3 

procentenheter respektive 21,1 procentenheter. Ratos var det företag inom branschen som 

hade den lägsta operationella andelen av minimileaseavgifterna och leasingkostnaderna år 

2007.  

  

Finansbranschen var den bransch som hade den högsta operationella andelen av 

minimileaseavgifterna och även den lägsta operationella andelen av leasingkostnaderna. Det 

skedde en minskning av de operationella minimileaseavgifterna mellan år 2007 och år 2010 

med 0,5 procentenheter. Finansbranschen är en av de branscher som har ökat sin operationella 

andel av leasingkostnaderna mest med 8,8 procentenheter.  

 

5.3.5 Hälsovård 

 

Avanza (2011b) definierar hälsovård som en åtgärd för att förebygga och underlättar vid 

sjukdomar. Branschen består av två grupper: företag som tillverkar vårdutrustning samt 

produkter och även företag som sysslar med vårdrelaterade tjänster. Denna bransch innehåller 

fyra företag och använder i förhållande till de resterande branscherna relativt lite leasing. Vår 

studie kommer endast att innefatta två av dessa företag på grund av bristande information.  

 

Båda företagen, Getinge och Meda, ökade sin operationella andel av minimileaseavgifterna. 

Detta bidrog till att den totala ökningen av den operationella andelen av 

minimileaseavgifterna uppgick till 10,2 procentenheter. Det skedde även en ökning av den 

operationella andelen av leasingkostnader med 2,0 procentenheter. Detta berodde på att Meda 

ökade sin operationella andel med 5,6 procentenheter och Getinge minskade sin andel med 

0,4 procentenheter. Den operationella andelen av minimileaseavgifter ökade betydligt mer än 

vad andelen för leasingkostnaderna gjorde.  
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Branschens ökning av den operationella andelen av minimileaseavgifterna var betydligt högre 

i jämförelse med Large Caps andelsökning. Detta kan tänkas bero på att branschens andel var 

betydligt lägre i jämförelse med Large Caps andel. Utvecklingen av den operationella andelen 

av leasingkostnaderna följde Large Caps utveckling väl och ökade med nästan lika många 

procentenheter.  

 

5.3.6 Industri/Energi 

 

Inom Industri/Energi branschen finns det 19 företag, fem av dessa företag föll bort från vår 

studie då de inte presenterade tillräckligt med information gällande deras leasingavtal. 

Ytterligare två av dessa företag redovisade endast information gällande deras 

minimileaseavgifter och inte om deras leasingkostnader och inkluderas därför endast i 

andelsberäkningen av minimileaseavgifterna. 

 

Assa Abloy var det enda företaget inom Industri/Energi-branschen som hade en operationell 

andel av minimileaseavgifterna samt leasingkostnaderna på 100 %, detta för både år 2007 och 

år 2010. Lundin Petroleums operationella andel av minimileaseavgifterna och av 

leasingkostnaderna minskade från 100 % till 0 % vilket berodde på att de avskaffade sin 

leasing helt. Alfa Laval var det företag som minskade sin operationella andel av 

minimileaseavgifterna mest, med 8,6 procentenheter. 

 

Mellan åren 2007 och 2010 minskade branschens operationella andel av 

minimileaseavgifterna med 2,2 procentenheter. Till skillnad från den operationella andelen av 

leasingkostnaderna som istället ökade mellan åren med 0,7 procentenheter. År 2007 var den 

operationella andelen av leasingkostnaderna högre än Large Caps andel. Branschens andel 

ökade dock mindre än vad Large Cap gjorde mellan åren.  

  

5.3.7 IT/Telekom 

 

IT/Telekombranschen består av fem företag och arbetar i huvudsak med telefon och 

datorteknik (Avanza, 2011c). Branschen kännetecknas med höga tekniska kostnader och stora 

investeringar. Denna studie kommer däremot bara att innefatta tre företag då Millicom Int. 

Cellular redovisade med US dollar och Tieto redovisade inte enligt IFRS. Trots att de bara är 

tre företag i denna bransch så utgör de ändå tillsammans den största andelen av all leasing. 

 

Tele2 har ökat den operationella andelen av minimileaseavgifterna mest, med 2,3 

procentenheter men trots detta är det TeliaSonera som står för den högsta operationella 

andelen år 2010. TeliaSonera ökade sin operationella andel av leasingkostnader mest med 1,8 

procentenheter och hade även den största operationella andelen i branschen.  

 

Både den operationella andelen av minimileaseavgifterna och av leasingkostnaderna ökade 

mellan åren. Det skedde en ökning med 0,4 procentenheter respektive 0,5 procentenheter. 

Branschens operationella andel av minimileaseavgifterna var år 2007 exakt densamma som 
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Large Caps andel var, men år 2010 ökade branschen med 0,3 procentenheter mer än vad 

Large Cap gjorde. Detta är marginellt och vi anser att detta inte är till någon större betydelse. 

Branschens operationella andel av leasingkostnaderna ökade mindre än vad Large Cap gjorde. 

 

5.3.8 Material 

 

Branschen innehåller sex stycken företag och fyra av dessa används vid beräkningen av den 

operationella andelen av minimileaseavgifterna. Vid beräkningen av den operationella 

andelen av leasingkostnaderna föll även företaget SSAB bort på grund av bristfällig 

information.   

 

Företaget Holmen hade en operationell andel av både minimileaseavgifterna och av 

leasingkostnaderna för båda åren på 100 %. Detta för att de endast redovisade sin leasing som 

operationell. Boliden ökade sin operationella andel av minimileaseavgifterna mest med hela 

32.6 procentenheter. Boliden var även det företag inom branschen som ökade den 

operationella andelen av leasingkostnaderna mest med 8,4 procentenheter.  

  

Mellan åren 2007 och 2010 ökade den operationella andelen av minimileaseavgifterna och 

den operationella andelen av leasingkostnaderna, med 3,3 respektive 3,8 procentenheter. Alla 

de operationella andelarna ligger under genomsnittet för respektive år. 

 

5.4 Sammanfattande analys 

 

De två globala normgivarna FASB och IASB har ett sort inflytande över redovisningen. Efter 

att de tillsammans undertecknade Norwalk Agreement så strävar de nu tillsammans för att 

uppnå globala redovisningsstandarder (Marton et al., 2010). Detta bidrar till en mer jämförbar 

redovisning mellan länder, vilket i sin tur underlättar för globala investerare (Jacob & Madu, 

2009). Harmoniseringen har idag kommit en bra bit på vägen men trots detta påvisar studien 

att ingen harmonisering har påbörjats och jämförbarheten är fortfarande bristfällig. Hinder 

som motarbetar harmoniseringsprocessen är exempelvis politiska hinder, institutionella 

olikheter samt kultur (Jacob & Madu, 2004).  

 

Kultur har länge ansetts som det störst hindret eftersom den anses vara väl inpräglad inom 

geografiska områden och kan vara svår att reducera. (Deegan & Unerman. 2006). I denna 

studie kan kulturen antas som en bidragande faktor till varför det inte har skett en 

harmonisering rörande att alla leasingavtal skall redovisas som finansiella. En tendens var att 

branscherna försöker efterlikna den totala marknaden och anpassar därefter sin redovisning 

efter hur marknaden redovisar. När marknaden ökade den operationella andelen av leasingen 

visade det sig att även branscherna följde denna trend. Vi ser alltså ett samband mellan Large 

Caps andelsökning och branschernas andelsökning. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser om hur noterade koncernbolag harmoniserar vid 

en kommande standardförändring. Vi betonar våra åsikter och avslutar med att föreslå 

framtida forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsats & Diskussion 

 

Vi såg en tendens att de företag inom branscherna som hade en operationell andel av 

minimileaseavgifterna på 100 % år 2007 oftast låg kvar på samma nivå även år 2010. De 

företag som hade en lägre operationell andel än vad branschens totala andel var hade en viss 

tendens att öka sin andel. Vissa företag som hade en högre andel jämfört med branschens 

totala andel minskade den operationella andelen. En tänkbar anledning kan vara att företagen 

inom branschen eftersträvade att bli så lik branschen som helhet. Självklart fanns det 

undantagsfall där företag hade en högre operationell andel än vad branschen hade men trots 

detta ökade sin operationella andel ännu mer. 

 

Många av företagen som hade en högre operationell andel av leasingkostnaderna jämfört med 

branschens andel, dessa hade en tendens att öka sina andelar ännu mer. De företag som hade 

en andel på 100 % var överlag oförändrade år 2010, med undantag ett företag inom 

Industri/Energi-branschen som år 2007 hade en andel på 100 %. År 2010 sjönk denna andel 

till 0 % vilket berodde på att företaget avvecklade all leasing. Det fanns även företag som 

hade en lägre andel jämfört med vad branschen hade. Dessa företag hade en tendens att öka 

den operationella andelen av de finansiella kostnaderna för att bli mer lik branschen som 

helhet.  

 

Forskare talar för att normgivarna vill nå en mer jämförbar redovisning för att underlätta för 

samhället som helhet. Mycket tid och resurser läggs ned på att forma en standard utan brister 

och som är lättolkad (Marton et al., 2010). Det skulle vara fördelaktigt för normgivarna om 

företagen redovisar på ett sådant sätt som normgivarna önskar innan standarden tillämpas, 

detta för att få vetskap om standarden även fungerar i praktiken. Ett väl diskuterat ämne är 

problematiken med IAS17, då gränsen om ett avtal skall klassificeras som finansiellt eller 

operationellt i vissa fall kan vara svårtolkad och lättmanipulerad. Av denna anledning strävar 

normgivarna för att klassificera all leasing på samma sätt, detta genom att försöka införa en 

ny standard som går ut på att all leasing skall klassificeras som finansiell (Jacob & Madu, 

2004). 

 

När vi jämförde branscherna mot Large Cap kunde vi se tendenser att de branscher som hade 

en lägre operationell leasingandel jämfört med vad Large Cap hade år 2007, ökade sin 

operationella leasingandel till år 2010. Eftersom det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan branschernas andelsökning och Large Caps andelsökning kan vi konstatera att 

branscherna försöker efterlikna Large Cap. Branschens kultur kan vara en bidragande faktor 

till varför företagen inom branschen väljer att redovisa på ett sådant sätt som bidrar till mer 

jämlikhet mellan resterande branscher. När ett flertal branscher redovisar leasingavtalen 
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operationellt medför det att vissa branscher kan anse det som riskfyllt att utmärka sig genom 

att redovisa leasingavtalen som finansiella. Därför fortsätter de att redovisa sina leasingavtal 

operationellt. 

  

Eftersom normgivarnas förslag länge har varit väl omtalat kan det tänkas att företagen redan 

har påbörjat förberedelserna av införandet av den nya standarden.  Däremot kan vi se en 

motsatt trend i företagens förberedelser, då deras operationella andel av leasingen har ökat. 

Hade företagen börjat förberedelserna på den nya standarden hade den operationella andelen 

av leasingen istället minskat och den finansiella andelen hade ökat. 

 

6.2 Förslag på framtida forskning 

 

Efter att ha studerat hur svenska noterade koncernbolag harmoniserar när ett standardförslag 

ligger nära i tiden, har vi mött ytterligare frågor som kan vara intressanta för vidare forskning. 

Vi gjorde en kvantitativ studie men efter att ha gjort studien skulle det ha varit av intresse att 

göra en kvalitativ studie. Ett förslag kan vara att intervjua revisorer och beskriva deras syn på 

företags anpassning vid standardändringar.  

 

Ytterligare förslag på framtida forskning är att istället för att studera branschernas 

operationella andelsförändring skulle det istället kunna göras en studie på länders 

operationella andelar och sedan försöka förklara hur dessa beter sig i förhållande till andra 

länder. 
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http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/FF3A33DB-E40D-4125-9ABD-9AF51EB92627/0/DPleasespreliminaryViews.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/FF3A33DB-E40D-4125-9ABD-9AF51EB92627/0/DPleasespreliminaryViews.pdf
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Bilagor 

 

Tabell 1. Totala minimileaseavgifter 

Beloppen står i 

Miljoner svenska 

kronor (MSEK) 

Bransch Totalt 

2007 

< 1 år 

2007 

1-5 år 

2007 

5 år < 

2007 

Totalt 

2010 

< 1 år 

2010 

1-5 år 

2010 

5 år < 

2010 

Totalt Large Cap  81804 18954 41843 21007 85827,5 21595,2 43199 21033,3 

Axfood Detaljhandel 3647 1000 2087 560 4308 1133 2500 675 

Elektrolux Detaljhandel 2429 693 1406 330 2959 782 1516 661 

Hakon Invest Detaljhandel 61 15 34 12 797 278 445 74 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - - - - - - - 

Husqvarna Detaljhandel 1404 325 1015 64 1534 331 996 207 

MTG Detaljhandel 274 142 132 0 645 118 316 211 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - - - - - - - 

Swedish match Detaljhandel 292 67 153 72 193 44 113 36 

Summa Detaljhandel  8107 2242 4827 1038 10436 2686 5886 1864 

          

Costellum Finans - - - - - - - - 

Fabege Finans  - - - - - - - - 

Hufvudstaden Finans 54 20 20 14 19,5 0,2 19 0,3 

Industrivärden Finans - - - - - - - - 

Investor Finans 37 12 22 3 1069 253 530 286 

Kinnevik Finans - - - - - - - - 

Latour Finans - - - - - - - - 

Lundbergsföretagen Finans 80 36 30 14 66 21 44 1 

Melker Schörling Finans - - - - - - - - 

Nordea Finans - - - - - - - - 

Ratos Finans 1773 363 782 628 4876 700 1801 2375 

SEB Finans 6912 1261 2802 2849 7228 1465 3324 2439 

Swedbank Finans 5493 910 3805 778 2632 765 1531 336 

Swedbank hypotek Finans - - - - - - - - 

Svenska 

handelsbanken 

Finans 2588 743 1298 547 2460 577 1236 647 

Summa Finans  16937 3345 8759 4833 18350,5 3781,2 8485 6084,3 

          

AstraZeneca Hälsovård - - - - - - - - 

Elekta Hälsovård - - - - - - - - 

Getinge Hälsovård 361 151 161 49 553 197 317 39 

Meda Hälsovård 491 118 303 70 523 165 339 15 

Summa Hälsovård  852 269 464 119 1076 362 656 54 

          

ABB Industri/Energi - - - - - - - - 

Alfa Laval Industri/Energi 987 199 553 235 1153 244 679 230 

Alliance oil Industri/Energi - - - - - - - - 

Assa Abloy Industri/Energi 945 257 543 145 988 310 579 99 

Atlas Copco Industri/Energi 1548 455 889 204 2058 571 1047 440 

Autoliv Industri/Energi - - - - - - - - 

Hexagon Industri/Energi - - - - - - - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 65 26 39 0 0 0 0 0 

NCC Industri/Energi 2155 541 948 666 1458 460 570 428 

Peab Industri/Energi 315 182 126 7 1124 456 641 27 

SAAB Industri/Energi 3091 945 1815 331 2227 468 1260 499 

Sandvik Industri/Energi 2055 502 1083 470 2844 672 1397 775 

Scania Industri/Energi 1322 250 590 482 1780 440 819 521 

Seco tools Industri/Energi 142 34 93 15 306 62 136 108 
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Securitas Industri/Energi - - - - - - - - 

Skanska Industri/Energi 2000 486 1010 504 1821 491 789 541 

SKF Industri/Energi 1379 316 672 391 1802 393 888 521 

Trelleborg Industri/Energi 755 128 288 339 544 125 251 168 

Volvo Industri/Energi 3705 1116 1989 600 3916 1311 2091 514 

Summa 

Industri/Energi 

 20464 5437 10638 4389 22021 6003 11147 4871 

          

Ericsson IT/Telekom 13770 3318 6510 3942 13395 3252 6930 3213 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - - - - - - - 

Tele2 IT/Telekom 7131 1194 3373 2564 5597 1344 2352 1901 

TeliaSonera IT/Telekom 8197 1855 4297 2045 8106 2028 4727 1351 

Tieto IT/Telekom - - - - - - - - 

Summa IT/Telekom  29098 6367 14180 8551 27098 6624 14009 6465 

          

Boliden Material 76 27 46 3 72 31 40 1 

Holmen Material 25 15 10 0 46 21 25 0 

Lundin Mining Material - - - - - - - - 

SCA Material 5837 1152 2751 1934 6019 1974 2602 1443 

SSAB Material 498 162 245 91 709 113 345 251 

Stora Enso Material - - - - - - - - 

Summa Material  6436 1356 3052 2028 6846 2139 3012 1695 
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Tabell 2. Operationella minimileaseavgifter 

Beloppen står i 

Miljoner svenska 

kronor (MSEK) 

Bransch Totalt 

2007 

< 1 år 

2007 

1-5 år 

2007 

5 år < 

2007 

Totalt 

2010 

< 1 år 

2010 

1-5 år 

2010 

5 år < 

2010 

Totalt Large Cap  75147 17675 38664 18808 78979,5 19183,2 40367 19429,3 

Axfood Detaljhandel 3583 974 2049 560 4242 1098 2469 675 

Elektrolux Detaljhandel 2424 691 1403 330 2793 727 1456 610 

Hakon Invest Detaljhandel 61 15 34 12 797 278 445 74 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - - - - - - - 

Husqvarna Detaljhandel 910 277 569 64 1217 286 724 207 

MTG Detaljhandel 258 137 121 0 637 114 312 211 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - - - - - - - 

Swedish match Detaljhandel 292 67 153 72 193 44 113 36 

Summa Detaljhandel  75628 2161 4329 1038 9879 2547 5519 1813 

          

Costellum Finans - - - - - - - - 

Fabege Finans  - - - - - - - - 

Hufvudstaden Finans 54 20 20 14 19,5 0,2 19 0,3 

Industrivärden Finans - - - - - - - - 

Investor Finans 37 12 22 3 1042 245 511 286 

Kinnevik Finans - - - - - - - - 

Latour Finans - - - - - - - - 

Lundbergsföretagen Finans 80 36 30 14 66 21 44 1 

Melker Schörling Finans - - - - - - - - 

Nordea Finans - - - - - - - - 

Ratos Finans 1412 294 622 496 4432 618 1580 2234 

SEB Finans 6912 1261 2802 2849 7228 1465 3324 2439 

Swedbank Finans 5493 910 3805 778 2632 765 1531 336 

Swedbank hypotek Finans - - - - - - - - 

Svenska 

handelsbanken 

Finans 2588 743 1298 547 2460 577 1236 647 

Summa Finans  16576 3276 8599 4701 17879,5 3691,2 8245 5943,3 

          

AstraZeneca Hälsovård - - - - - - - - 

Elekta Hälsovård - - - - - - - - 

Getinge Hälsovård 320 141 145 34 531 192 310 29 

Meda Hälsovård 411 96 245 70 502 148 339 15 

Summa Hälsovård  731 237 390 104 1033 340 649 44 

          

ABB Industri/Energi - - - - - - - - 

Alfa Laval Industri/Energi 953 195 542 216 1015 223 613 179 

Alliance oil Industri/Energi - - - - - - - - 

Assa Abloy Industri/Energi 945 257 543 145 988 310 579 99 

Atlas Copco Industri/Energi 1389 391 798 200 1937 520 979 438 

Autoliv Industri/Energi - - - - - - - - 

Hexagon Industri/Energi - - - - - - - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 65 26 39 0 0 0 0 0 

NCC Industri/Energi 1911 505 740 666 1268 395 445 428 

Peab Industri/Energi 259 168 91 0 635 258 377 0 

SAAB Industri/Energi 2974 897 1746 331 2227 468 1260 499 

Sandvik Industri/Energi 1876 477 1031 368 2653 642 1308 703 

Scania Industri/Energi 1237 229 537 471 1647 371 755 521 

Seco tools Industri/Energi 142 34 93 15 299 60 132 107 

Securitas Industri/Energi - - - - - - - - 

Skanska Industri/Energi 1817 423 940 454 1669 439 720 510 
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SKF Industri/Energi 1275 304 628 343 1721 384 859 478 

Trelleborg Industri/Energi 742 125 278 339 539 123 248 168 

Volvo Industri/Energi 2953 803 1642 508 2868 815 1605 448 

Summa 

Industri/Enegri 

 18538 4834 9648 4056 19466 5008 9880 4578 

          

Ericsson IT/Telekom 11895 3147 6016 2732 11578 3097 6265 2216 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - - - - - - - 

Tele2 IT/Telekom 6779 1123 3133 2523 5452 1288 2268 1896 

TeliaSonera IT/Telekom 8056 1797 4226 2033 7985 2007 4680 1298 

Tieto IT/Telekom - - - - - - - - 

Summa IT/Telekom  26730 6067 13375 7288 25015 6392 13213 5410 

          

Boliden Material 48 22 23 3 69 28 40 1 

Holmen Material 25 15 10 0 46 21 25 0 

Lundin Mining Material - - - - - - - - 

SCA Material 4655 975 2153 1527 4933 1054 2490 1389 

SSAB Material 381 114 176 91 659 102 306 251 

Stora Enso Material - - - - - - - - 

Summa Material  5109 1126 2362 1621 5707 1205 2861 1641 
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Tabell 3. Finansiella minimileaseavgifter 

Beloppen står i 

Miljoner svenska 

kronor (MSEK) 

Bransch Totalt 

2007 

< 1 år 

2007 

1-5 år 

2007 

5 år < 

2007 

Totalt 

2010 

< 1 år 

2010 

1-5 år 

2010 

5 år < 

2010 

Totalt Large Cap  6657 1279 3179 2199 6848 2412 2832 1604 

Axfood Detaljhandel 64 26 38 0 66 35 31 0 

Elektrolux Detaljhandel 5 2 3 0 166 55 60 51 

Hakon Invest Detaljhandel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - - - - - - - 

Husqvarna Detaljhandel 494 48 446 0 317 45 272 0 

MTG Detaljhandel 16 5 11 0 8 4 4 0 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - - - - - - - 

Swedish match Detaljhandel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa Detaljhandel  579 81 498 0 557 139 367 51 

          

Costellum Finans - - - - - - - - 

Fabege Finans  - - - - - - - - 

Hufvudstaden Finans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industrivärden Finans - - - - - - - - 

Investor Finans 0 0 0 0 27 8 19 0 

Kinnevik Finans - - - - - - - - 

Latour Finans - - - - - - - - 

Lundbergsföretagen Finans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melker Schörling Finans - - - - - - - - 

Nordea Finans - - - - - - - - 

Ratos Finans 361 69 160 132 444 82 221 141 

SEB Finans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Swedbank Finans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Swedbank hypotek Finans - - - - - - - - 

Svenska 

handelsbanken 

Finans 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa Finans  361 69 160 132 471 90 240 141 

          

AstraZeneca Hälsovård - - - - - - - - 

Elekta Hälsovård - - - - - - - - 

Getinge Hälsovård 41 10 16 15 22 5 7 10 

Meda Hälsovård 80 22 58 0 21 17 4 0 

Summa Hälsovård  121 32 74 15 43 22 11 10 

          

ABB Industri/Energi - - - - - - - - 

Alfa Laval Industri/Energi 34 4 11 19 138 21 66 51 

Alliance oil Industri/Energi - - - - - - - - 

Assa Abloy Industri/Energi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atlas Copco Industri/Energi 159 64 91 4 121 51 68 2 

Autoliv Industri/Energi - - - - - - - - 

Hexagon Industri/Energi - - - - - - - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 0 0 0 0 0 0 0 0 

NCC Industri/Energi 244 36 208 0 190 65 125 0 

Peab Industri/Energi 56 14 35 7 489 198 264 27 

SAAB Industri/Energi 117 48 69 0 0 0 0 0 

Sandvik Industri/Energi 179 25 52 102 191 30 89 72 

Scania Industri/Energi 85 21 53 11 133 69 64 0 

Seco tools Industri/Energi 0 0 0 0 7 2 4 1 

Securitas Industri/Energi - - - - - - - - 

Skanska Industri/Energi 183 63 70 50 152 52 69 31 
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SKF Industri/Energi 104 12 44 48 81 9 29 43 

Trelleborg Industri/Energi 13 3 10 0 5 2 3 0 

Volvo Industri/Energi 752 313 347 92 1048 496 486 66 

Summa 

Industri/Energi 

 1926 603 990 333 2555 995 1267 293 

          

Ericsson IT/Telekom 1875 171 494 1210 1817 155 665 997 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - - - - - - - 

Tele2 IT/Telekom 352 71 240 41 145 56 84 5 

TeliaSonera IT/Telekom 141 58 71 12 121 21 47 53 

Tieto IT/Telekom - - - - - - - - 

Summa IT/Telekom  2368 300 805 1263 2083 232 796 1055 

          

Boliden Material 28 5 23 0 3 3 0 0 

Holmen Material 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lundin Mining Material - - - - - - - - 

SCA Material 1182 177 598 407 1086 920 112 54 

SSAB Material 92 12 31 49 50 11 39 0 

Stora Enso Material - - - - - - - - 

Summa Material  1302 194 652 465 1139 934 151 54 
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Tabell 4. Totala leasingkostnader 

Beloppen står i 

Miljoner svenska 

kronor (MSEK) 

Bransch Leasingkostnader 

2007 

Leasingkostnader 

2010 

Totalt Large Cap  14190 16491 

Axfood Detaljhandel 958 1215 

Elektrolux Detaljhandel - - 

Hakon Invest Detaljhandel 22 333 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - 

Husqvarna Detaljhandel 459 352 

MTG Detaljhandel - - 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - 

Swedish match Detaljhandel 87 79 

Summa Detaljhandel  1526 1979 

    

Costellum Finans - - 

Fabege Finans  - - 

Hufvudstaden Finans - - 

Industrivärden Finans - - 

Investor Finans - - 

Kinnevik Finans - - 

Latour Finans - - 

Lundbergsföretagen Finans 40 45 

Melker Schörling Finans - - 

Nordea Finans - - 

Ratos Finans 201 773 

SEB Finans - - 

Swedbank Finans - - 

Swedbank hypotek Finans - - 

Svenska 

handelsbanken 

Finans 126 143 

Summa Finans  367 961 

    

AstraZeneca Hälsovård - - 

Elekta Hälsovård - - 

Getinge Hälsovård 187,2 227 

Meda Hälsovård 132 171 

Summa Hälsovård  319,2 398 

    

ABB Industri/Energi - - 

Alfa Laval Industri/Energi 321 389 

Alliance oil Industri/Energi - - 

Assa Abloy Industri/Energi 273 343 

Atlas Copco Industri/Energi - - 

Autoliv Industri/Energi - - 

Hexagon Industri/Energi - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 27,8 0 

NCC Industri/Energi - - 

Peab Industri/Energi - - 

SAAB Industri/Energi 492 503 

Sandvik Industri/Energi - - 

Scania Industri/Energi 298 412 

Seco tools Industri/Energi 33 63 

Securitas Industri/Energi - - 

Skanska Industri/Energi 665 620 
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SKF Industri/Energi - - 

Trelleborg Industri/Energi 149 145 

Volvo Industri/Energi - - 

Summa 

Industri/Energi 

 2258,8 2475 

    

Ericsson IT/Telekom 3469 4365 

Tieto IT/Telekom - - 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - 

Tele2 IT/Telekom 2397 2791 

TeliaSonera IT/Telekom 2762 2270 

Summa IT/Telekom  8628 9426 

    

Boliden Material 35 33 

Holmen Material 19 26 

Lundin Mining Material - - 

SCA Material 1037 1193 

SSAB Material - - 

Stora Enso Material - - 

Summa Material  1091 1252 
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Tabell 5. Leasingkostnader fördelat på operationell leasing och finansiell leasig 

Beloppen står i 

Miljoner svenska 

kronor (MSEK) 

Bransch Operationella 

leasingkostnader 

2007 

Finansiella 

leasingkostnader 

2007 

Operationella 

leasingkostnader 

2010 

Finansiella 

leasingkostnader 

2010 

Totalt Large Cap  12933,8 1256,2 15363 1128 

Axfood Detaljhandel 940 18 1194 21 

Elektrolux Detaljhandel - - - - 

Hakon Invest Detaljhandel 22 0 333 0 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - - - 

Husqvarna Detaljhandel 280 179 311 41 

MTG Detaljhandel - - - - 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - - - 

Swedish match Detaljhandel 87 0 79 0 

Summa Detaljhandel  1329 197 1917 62 

      

Costellum Finans - - - - 

Fabege Finans  - - - - 

Hufvudstaden Finans - - - - 

Industrivärden Finans - - - - 

Investor Finans - - - - 

Kinnevik Finans - - - - 

Latour Finans - - - - 

Lundbergsföretagen Finans 40 0 45 0 

Melker Schörling Finans - - - - 

Nordea Finans - - - - 

Ratos Finans 137 64 690 83 

SEB Finans - - - - 

Swedbank Finans - - - - 

Swedbank hypotek Finans - - - - 

Svenska 

handelsbanken 

Finans 126 0 143 0 

Summa Finans  303 64 878 83 

      

AstraZeneca Hälsovård - - - - 

Elekta Hälsovård - - - - 

Getinge Hälsovård 179 8,2 216 11 

Meda Hälsovård 117 15 161 10 

Summa Hälsovård  296 23,2 377 21 

      

ABB Industri/Energi - - - - 

Alfa Laval Industri/Energi 317 4 379 10 

Alliance oil Industri/Energi - - - - 

Assa Abloy Industri/Energi 273 0 343 0 

Atlas Copco Industri/Energi - - - - 

Autoliv Industri/Energi - - - - 

Hexagon Industri/Energi - - - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 27,8 0 0 0 

NCC Industri/Energi - - - - 

Peab Industri/Energi - - - - 

SAAB Industri/Energi 470 22 503 0 

Sandvik Industri/Energi - - - - 

Scania Industri/Energi 254 44 370 42 

Seco tools Industri/Energi 32 1 60 3 

Securitas Industri/Energi - - - - 

Skanska Industri/Energi 615 50 559 61 
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SKF Industri/Energi - - - - 

Trelleborg Industri/Energi 148 1 145 0 

Volvo Industri/Energi - - -  

Summa 

Industri/Energi 

 2136,8 122 2359 106 

      

Ericsson IT/Telekom 2878 591 3675 690 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - - - 

Tele2 IT/Telekom 2342 55 2752 39 

TeliaSonera IT/Telekom 2678 84 2243 27 

Tieto IT/Telekom - - - - 

Summa IT/Telekom  7898 730 8670 756 

      

Boliden Material 31 4 32 1 

Holmen Material 19 0 26 0 

Lundin Mining Material - - - - 

SCA Material 921 116 1104 89 

SSAB Material - - - - 

Stora Enso Material - - - - 

Summa Material  971 120 1162 90 
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Tabell 6. Operationell andel av minimileaseavgiften 

Beloppen benämns i 

procent (%) 

Bransch Totalt 

2007 

< 1 år 

2007 

1-5 år 

2007 

5 år < 

2007 

Totalt 

2010 

< 1 år 

2010 

1-5 år 

2010 

5 år < 

2010 

Totalt Large Cap  91,9 93,3 92,4 89,5 92,0 88,8 93,4 92,4 

Axfood Detaljhandel 98,2 97,4 98,2 100,0 98,5 96,9 98,8 100,0 

Elektrolux Detaljhandel 99,8 99,7 99,8 100,0 94,4 93,0 96,0 99,8 

Hakon Invest Detaljhandel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - - - - - - - 

Husqvarna Detaljhandel 64,8 85,2 56,1 100,0 79,3 86,4 98,7 100,0 

MTG Detaljhandel 94,2 96,5 91,7 0 98,8 96,6 98,7 100,0 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - - - - - - - 

Swedish match Detaljhandel 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Summa Detaljhandel  92,9 96,4 89,7 100,0 94,7 94,8 93,8 97,3 

          

Costellum Finans - - - - - - - - 

Fabege Finans  - - - - - - - - 

Hufvudstaden Finans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Industrivärden Finans - - - - - - - - 

Investor Finans 100,0 100,0 100,0 100,0 97,5 96,8 96,4 100,0 

Kinnevik Finans - - - - - - - - 

Latour Finans - - - - - - - - 

Lundbergsföretagen Finans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Melker Schörling Finans - - - - - - - - 

Nordea Finans - - - - - - - - 

Ratos Finans 79,6 81,0 79,5 79,0 90,9 88,3 87,7 94,1 

SEB Finans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Swedbank Finans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Swedbank hypotek Finans - - - - - - - - 

Svenska 

handelsbanken 

Finans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Summa Finans  97,9 97,9 98,2 97,3 97,4 97,6 97,2 97,7 

          

AstraZeneca Hälsovård - - - - - - - - 

Elekta Hälsovård - - - - - - - - 

Getinge Hälsovård 88,6 93,4 90,1 69,4 96,0 97,5 97,8 74,4 

Meda Hälsovård 83,7 81,4 80,9 100,0 96,0 89,7 100,0 100,0 

Summa Hälsovård  85,8 88,1 84,1 87,4 96,0 93,9 98,3 81,5 

          

ABB Industri/Energi - - - - - - - - 

Alfa Laval Industri/Energi 96,6 98,0 98,0 91,9 88,0 91,4 90,3 77,8 

Alliance oil Industri/Energi - - - - - - - - 

Assa Abloy Industri/Energi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Atlas Copco Industri/Energi 89,7 85,9 89,8 98,8 94,1 91,1 93,5 99,5 

Autoliv Industri/Energi - - - - - - - - 

Hexagon Industri/Energi - - - - - - - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 

NCC Industri/Energi 88,7 93,3 78,1 100,0 87,0 85,9 96,7 100,0 

Peab Industri/Energi 82,2 92,3 72,2 0 56,5 56,6 58,8 0 

SAAB Industri/Energi 96,2 94,9 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sandvik Industri/Energi 91,3 95,0 95,2 78,3 93,3 95,5 93,6 90,7 

Scania Industri/Energi 93,6 91,6 91,0 97,7 92,5 84,3 92,2 100,0 

Seco tools Industri/Energi 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 96,8 97,1 99,1 

Securitas Industri/Energi - - - - - - - - 

Skanska Industri/Energi 90,9 87,0 93,1 90,1 91,7 89,4 91,3 94,3 

SKF Industri/Energi 92,5 96,2 93,5 87,7 92,4 97,7 96,7 91,7 
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Trelleborg Industri/Energi 98,3 97,7 96,5 100,0 99,1 98,4 98,8 100,0 

Volvo Industri/Energi 79,7 72,0 82,6 84,7 73,2 62,2 76,8 87,2 

Summa 

Industri/Energi 

 90,6 88,9 90,7 92,4 88,4 83,4 88,6 94,0 

          

Ericsson IT/Telekom 86,4 94,8 92,4 69,3 86,4 95,2 90,4 69,0 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - - - - - - - 

Tele2 IT/Telekom 95,1 94,1 92,9 98,4 97,4 95,8 96,4 99,7 

TeliaSonera IT/Telekom 98,3 96,9 98,3 99,4 98,5 99,0 99,0 96,1 

Tieto IT/Telekom - - - - - - - - 

Summa IT/Telekom  91,9 95,3 94,3 85,2 92,3 96,5 94,3 83,7 

          

Boliden Material 63,2 81,5 50,0 100,0 95,8 90,3 100,0 100,0 

Holmen Material 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Lundin Mining Material - - - - - - - - 

SCA Material 79,7 84,6 78,3 79,0 82,0 53,4 95,7 96,3 

SSAB Material 76,5 70,4 71,8 100,0 98,0 90,3 88,7 100,0 

Stora Enso Material - - - - - - - - 

Summa Material  79,7 85,3 78,4 78,0 83,4 56,3 95,0 96,8 
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Tabell 7. Operationell andel av leasingkostnaden 

Beloppen benämns i 

procent (%) 

Bransch Andelen operationell 

leasingkostnad 2007 

Andelen operationell 

leasingkostnad 2010 

Totalt Large Cap  91,1 93,2 

Axfood Detaljhandel 98,1 98,3 

Elektrolux Detaljhandel - - 

Hakon Invest Detaljhandel 100,0 100,0 

Hennes & Mauritz Detaljhandel - - 

Husqvarna Detaljhandel 61,0 88,4 

MTG Detaljhandel - - 

Oriflame Cosmetics Detaljhandel - - 

Swedish match Detaljhandel 100,0 100,0 

Summa Detaljhandel  87,1 96,9 

    

Costellum Finans - - 

Fabege Finans  - - 

Hufvudstaden Finans - - 

Industrivärden Finans - - 

Investor Finans - - 

Kinnevik Finans - - 

Latour Finans - - 

Lundbergsföretagen Finans 100,0 100,0 

Melker Schörling Finans - - 

Nordea Finans - - 

Ratos Finans 68,2 89,3 

SEB Finans - - 

Swedbank Finans - - 

Swedbank hypotek Finans - - 

Svenska handelsbanken Finans 100,0 100,0 

Summa Finans  82,6 91,4 

    

AstraZeneca Hälsovård - - 

Elekta Hälsovård - - 

Getinge Hälsovård 95,6 95,2 

Meda Hälsovård 88,6 94,2 

Summa Hälsovård  92,7 94,7 

    

ABB Industri/Energi - - 

Alfa Laval Industri/Energi 98,8 97,4 

Alliance oil Industri/Energi - - 

Assa Abloy Industri/Energi 100,0 100,0 

Atlas Copco Industri/Energi - - 

Autoliv Industri/Energi - - 

Hexagon Industri/Energi - - 

Lundin Petroleum Industri/Energi 100,0 0 

NCC Industri/Energi - - 

Peab Industri/Energi - - 

SAAB Industri/Energi 95,5 100,0 

Sandvik Industri/Energi - - 

Scania Industri/Energi 85,2 89,8 

Seco tools Industri/Energi 97,0 95,2 

Securitas Industri/Energi - - 

Skanska Industri/Energi 92,5 90,2 

SKF Industri/Energi - - 

Trelleborg Industri/Energi 99,3 100,0 
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Volvo Industri/Energi - - 

Summa Industri/Energi  94,6 95,3 

    

Ericsson IT/Telekom 83,0 84,2 

Millicom Int Cellular IT/Telekom - - 

Tele2 IT/Telekom 97,7 98,6 

TeliaSonera IT/Telekom 97,0 98,8 

Tieto IT/Telekom - - 

Summa IT/Telekom  91,5 92,0 

    

Boliden Material 88,6 97,0 

Holmen Material 100,0 100,0 

Lundin Mining Material - - 

SCA Material 88,8 92,5 

SSAB Material - - 

Stora Enso Material - - 

Summa Material  89,0 92,8 

 


