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SAMMANFATTNING 
Enligt nya leasingstandarden IFRS 16 kommer all leasing av väsentlig karaktär att redovisas i 

leasetagarens balansräkning, dels som en tillgång och dels som en skuld. Detta innebär att 

leasetagarna måste värdera leasingen för att kunna aktivera denna i sin balansräkning. Den nya 

leasingstandarden innebär att leasetagare måste se över sina redovisningsrutiner av leasing och 

anpassa sina verksamheter för att kunna redovisa enligt reglerna. Tidigare forskning kring IFRS 

16 har ämnat undersöka hur aktiveringen av de leasade tillgångarna påverkar företagens nyckeltal. 

Lite har dock gjorts kring att undersöka hur arbetsrutiner och implementeringen av IFRS 16 kan 

förstås genom sociala aspekter. Denna fallstudies syfte är därmed att skapa förståelse för hur 

ekonomichefen och controllers tar fram arbetsrutiner i enlighet med IFRS 16, genom att beskriva 

och analysera företagets implementering av den nya leasingstandarden. Vi har i denna studie 

inspirerats av den institutionella teorin och framförallt med en nyinstitutionell inriktning som kan 

vara till hjälp för att förklara varför företag utformar redovisning på ett visst sätt och hur aktörerna 

inom företaget anammar denna utformning. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där 

personal på fallstudieföretagets ekonomiavdelning har intervjuats och observerats för att beskriva 

hur implementeringsprocessen genomförs. Resultaten i denna studie visar på att fallstudieföretaget 

bland annat har utsett huvudansvariga för implementeringen och att revisorer ska användas som 

rådgivare och kvalitetssäkring av redovisningen. Vidare kan olika aspekter inom den institutionella 

teorin vara till hjälp för att förstå varför arbetsrutiner har utformats på ett visst sätt. Då 

fallstudieföretaget tidigare tagit beslutet att frivilligt tillämpa IFRS och nu tvingas anpassa sig till 

IFRS 16 kan denna studie vara till hjälp för andra företag som överväger att frivilligt redovisa 

enligt IFRS. Som förslag till vidare forskning kan det vara intressant att göra en liknande studie på 

ett företag där leasing är en större del av verksamheten. 
 
Nyckelord: IFRS 16, IFRS, Leasetagare, Implementering, Institutionell teori 
 
 
  



 

ABSTRACT 
According to the new leasing standard IFRS 16 all leasing of a significant size will be presented 

in the lessee’s balance sheet, partly as an asset and partly as a debt. This means that the lessees 

must value the lease to be able to activate this in its balance sheet. The new leasing standard means 

that lessees must review their accounting procedures for leasing and adapt their operations in order 

to be able to report according to the rules. Previous research on IFRS 16 has intended to investigate 

how the capitalization of the leased assets affects the companies' financial indicators. 

However, little has been done to investigate how work routines and the implementation of IFRS 

16 can be understood through social aspects. The purpose of this case study is thus to create an 

understanding of how the CFO and controllers develop work routines in accordance with IFRS 16, 

by describing and analyzing the company's implementation of the new leasing standard. In this 

study, we have been inspired by the institutional theory and above all by a new institutional 

approach that can be helpful in explaining why companies design accounting in a certain way and 

how the performers within the company embrace this design. This study has been conducted with 

a qualitative approach where staff from the chosen organisation for the case study have been 

interviewed and observed in order to describe the implementation of IFRS 16. The results in this 

study show among other things that the case study organisation has appointed chief executives for 

the implementation and that auditors should be used as advisors and quality assurance of the 

financial reporting. Furthermore, various aspects of the institutional theory can help to understand 

why work routines have been designed in a certain way. When the case study company previously 

made the decision to voluntarily apply IFRS and are now faced with the adaptation of IFRS 16, 

this case study can help other companies considering voluntarily reporting according to IFRS. As 

a suggestion for future research it would be interesting to do a similar study in a company where 

leasing is a major part of the business model. 
 
Key words: IFRS 16, IFRS, Lessees, Implementation, Institutional theory 
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1. INTRODUKTION 

I kapitlet presenteras bakgrunden till den nya leasingstandarden IFRS 16. Kapitlet avslutas med en 

problematisering av införandet av IFRS 16 vilket mynnar ut i tillhörande forskningsfråga och syfte med 

denna studie. 

1.1 Bakgrund/Inledning  

Bland de noterade företagen som redovisar enligt den principbaserade standard utgiven av The 

International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS) eller det amerikanska Generally 

Accepted Accounting Principles (US GAAP) finns tillgångar med ett värde på nästan tre biljoner 

amerikanska dollar som inte redovisas i företagens balansräkningar, så kallade oregistrerade 

tillgångar och skulder. Detta faktum har i sin tur lett till att frågan har ställts huruvida företagens 

redovisning ger intressenter en transparent och rättvisande bild av sina verksamheter. (IFRS, 2016) 

I och med att en sådan stor del av leasingen redovisas utanför företagens balansräkningar har de 

normgivande organen Financial Accounting Standards Board (FASB) och International 

Accounting Standards Board (IASB) tillsammans arbetat för att ta fram en ny leasingstandard som 

innebär att leasingen uttrycker sig som om företagen skulle ha köpt tillgången med hjälp av lån. 

Det vill säga med ökade tillgångar och skulder som en följd (Osei, 2017). Den nya standarden 

IFRS 16 som ersätter IAS 17, har trätt i kraft den första januari 2019 för alla som tillämpar IFRS-

regelverket. (IFRS, 2016). Detta regelverk är tvingande för samtliga svenska bolag som är noterade 

(FAR, 2019). 2002 togs beslutet att börsnoterade företag inom Europeiska Unionen (EU) från och 

med 2005 ska lämna en redovisning enligt IFRS (Soderstrom & Sun, 2007) 
 
IAS 17 skapades för att hantering och redovisning av leasing ska ske på ett liknande och regelrätt 

sätt, för både leasegivare och leasetagare. Regelverket infördes först 1984, men har sedan dess 

reviderats och kompletterats ett antal gånger. Leasetagare ska enligt IAS 17 även skilja på ett 

finansiellt och ett operationellt leasingavtal och denna distinktion påverkar sättet som leasingen 

ska redovisas på. (Deloitte, 2019) Vid redovisning som ett finansiellt leasingavtal redovisas 

leasingen som om tillgången köps. Alla extra kostnader som uppstår under leasingavtalets 

kontraktsperiod står leasetagaren för. Leasestagaren har fullt ansvar. Ett finansiellt leasingavtal 

ska till skillnad från ett operationellt redovisas i balansräkningen för leasetagaren. (Deloitte, 2019)  
 
Vid redovisning som ett operationellt leasingavtal redovisas leasingen som om den vore en hyra. 

Här hålls leasegivaren ansvarig för underhåll och övrigt tillkommande kostnader under tiden som 

tillgången är hos leasetagaren. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnadspost som ser 

ut som en hyra i resultaträkningen för leasetagaren. (Deloitte, 2019) Kritik som har lyfts fram mot 

IAS 17 är att detta sätt att redovisa inte visar upp en rättvis bild av företagets finansiella styrka, då 

företagen vid operationell leasing inte tar upp tillgången i balansräkningen. Detta kan då leda till 

att det blir svårare att jämföra olika företag utifrån den information som intressenter förses med, 

såsom årsredovisningar, då de företag som redovisar leasingtillgångar enligt finansiell leasing har 

en högre balansomslutning och annorlunda nyckeltal. (IFRS, 2016) 

  

Idag redovisar inte företag som tillämpar IFRS sin leasing enligt IAS 17. I och med införandet av 

IFRS 16 ersattes följande fyra regelverk (IFRS, 2016): 
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- IAS 17 Leases 

- IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease 

- SIC-15 Operating Leases - Incentives 

- SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease 

 
Istället för att dela upp leasingen i operationell leasing och finansiell leasing kommer IFRS 16, 

som är resultatet av samarbetet mellan FASB och IASB, inte längre skilja mellan de två typerna 

av leasing (IFRS, 2016). Istället ska leasetagare enligt IFRS (2016) redovisa en 

nyttjanderättstillgång och en tillhörande leasingskuld. Detta gäller för de leasingavtal som är längre 

än 12 månader och som är av väsentlig karaktär och överstiger ett belopp om 5 000 dollar. Därav 

gäller inte detta för många kontorsinventarier. (FAR, 2019; PricewaterhouseCoopers, 2016) Första 

steget vid redovisning av leasing är att leasetagaren identifierar om det föreligger ett leasingavtal. 

Ett sådant antas föreligga om en part får kontroll över en identifierad tillgång under en specifik 

tidsperiod i utbyte mot ersättning (FAR, 2019).  

1.2 Problemdiskussion 

Det finns flera studier som har pekat på fördelarna för ett företag att redovisa enligt IFRS. 

Guerreiro, Rodrigues och Craig (2012) nämner i sin studie att en ökad legitimitet för företagets 

redovisning, förbättrad intern kommunikation och en smidigare koncernredovisning tenderar att 

influera organisationer att implementera IFRS frivilligt. Denna frivilliga implementering av IFRS 

leder visserligen till en minskad självständighet för företaget, men samtidigt tenderar de nämnda 

fördelarna att väga tyngre än denna minskade självständighet (Guerreiro et al., 2012). Det leder 

också till att oregistrerade tillgångar och skulder förs in i balansräkningen och ger en mer 

rättvisande bild av verksamheten, vilket i sin tur gör att jämförbarheten mellan företag blir bättre 

(Liviu-Alexandru, 2018). Vidare menar även Kim & Shi (2012) att det finns fler fördelar med att 

använda sig av IFRS, trots att icke-noterade bolag inte behöver göra detta. Deras argument grundar 

sig i att användning av IFRS förbättrar informationsflödet i företag och därmed ger en mer 

rättvisande bild av verksamheten, vilket i sin tur ger en ökad förståelse och tydligare koppling till 

företagets marknadsvärde (Kim & Shi, 2012).   
 
Detta är dock något som Christensen (2012) menar är en feltolkning och en generalisering av 

fenomenet, då de slutsatser Kim & Shi (2012) kom fram till grundade sig i de företag som valfritt 

hade anammat IFRS, vilket endast var 9% av alla företag som undersöktes. Christensen (2012) 

menar därför att det måste finnas en eller flera underliggande faktorer till att företag i hög 

utsträckning inte väljer att tillämpa IFRS frivilligt, trots att fördelar med detta tidigare har belysts. 

Det kommer kräva mer förändring i företagen än att bara ändra redovisningsstandarden från 

operationell till finansiell leasing, som Liviu-Alexandru (2018) menar berör processer, beteenden 

och diverse system. I dagsläget är kalkylark som Excel ett vanligt verktyg för att hantera leasing 

inom företagen. Med den nya standarden kan dessa företag bli tvingade att köpa nya IT-system 

som ska möjliggöra korrekta beräkningar i enlighet med IFRS 16. Av denna anledning måste 

företagen se över rutiner och fundera kring om förändringar i arbetsprocesser är nödvändiga. Den 

nya standarden kan även innebära att leasetagarna i framtiden inte ser leasing som det bästa 

alternativet för sin verksamhet. (PricewaterhouseCoopers, 2016) 

      

Tidigare forskning om redovisning har traditionellt sett haft en kvantitativ forskningsansats 

(Tomkins & Groves, 1983; Parker, 2010; Alsharari & Al-Shboul, 2019). Då IFRS 16 har trätt i 
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kraft från och med första januari 2019 har den mesta forskningen kring standarden likt Ericson & 

Skarphagen (2015) och Özturk & Sercemeli (2016) främst behandlat hur aktiveringen av leasing 

kommer att påverka finansiella nyckeltal i och med att balansräkning och resultaträkning påverkas 

annorlunda än vid tillämpningen av IAS 17. De flesta studier kring IFRS 16 har genomförts med 

denna kvantitativa forskningsansats och få studier undersökt vilka sociala aspekter såsom 

individers uppfattning om verkligheten och sin roll på exempelvis en ekonomiavdelning som kan 

tänkas forma implementeringen av IFRS 16 eller hur själva implementeringen ser ut på företagen.  

För att se hur redovisningen i praktiken påverkar de som arbetar med redovisning måste den sättas 

i en social kontext och inte enbart studeras utifrån dess tänkta funktionella egenskaper (Ahrens & 

Chapman, 2007). Genom att gå från en objektiv forskningsansats till en subjektiv icke-positivistisk 

forskningsansats kan forskningen genom att studera exempelvis en ekonomichef och controllers 

som arbetar med redovisningen på en vardaglig basis, möjligtvis bidra till ett mer rättvisande bild 

av hur dessa personer tar fram och anpassar sig efter arbetsrutiner (Tomkins & Groves, 1983). 

Genom att både se på redovisningen utifrån ett perspektiv där redovisningen är lagbunden och på 

andra sidan som en social konstruktion där individens uppfattning om verkligheten som denne 

agerar i kan vi skapa en bredare kunskapsgrund för redovisningen (Tomkins & Groves, 1983).  
 
Forskning har visat att en kvalitativ forskningsansats och då framförallt med fallstudier möjliggör 

för forskare att bättre förstå redovisningens utveckling som en social konstruktion. Redovisning 

handlar i stor utsträckning om beteendevetenskap och kvalitativ forskning inom redovisning kan 

leda till en högre grad av förståelse gällande förändring av redovisningsstandarder inom företag. 

(Alsharari & Al-Shboul 2019) Det är här som denna studie ska bidra till att fylla detta 

forskningsgap genom att skapa en förståelse för hur de berörda personerna på ekonomiavdelningen 

tar fram arbetsrutiner i sin strävan att efterleva de tekniska aspekterna i IFRS 16 med hänsyn till 

de sociala aspekterna. Vidare har vi i denna studie definierat implementering som en process som 

både innefattar själva planeringen av arbetsrutiner, men också införandet och efterlevandet av 

dessa. Genom att skapa en förståelse för hur införandet av nya regler inom IFRS påverkar ett 

företag som vid ett tidigare skede har valt att frivilligt tillämpa IFRS kan denna studie vara till 

hjälp för andra företag som överväger att frivilligt redovisa enligt IFRS och därför kan denna studie 

vara intressant för dessa företag. År 2014 tog fallstudieföretaget beslutet att i fortsättningen 

redovisa enligt IFRS för att kunna redovisa en värdeökning i sin balansräkning. Som en följd av 

detta beslut måste de nu anpassa sig enligt nya standarder som kommer att införas i framtiden, där 

den senaste förändringen är IFRS 16 som har trätt i kraft 5 år efter företagets övergång till 

redovisning enligt IFRS. Då det är de som arbetar med redovisning i praktiken som påverkas av 

förändringen till IFRS 16 kan det vara av intresse att inte bara undersöka hur företagens nyckeltal 

påverkas utan även hur de anställda på ekonomiavdelningen arbetar med 

implementeringsprocessen och hur de tar fram de rutiner som kommer att krävas för redovisning 

enligt IFRS 16. Detta leder oss in på följande forskningsfråga som vi ämnar besvara: 
 

Hur arbetar ekonomichefen och controllers på företaget för att implementera IFRS 16? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ekonomichefen och controllers tar fram 

arbetsrutiner i enlighet med IFRS 16. Detta görs genom att beskriva och analysera företagets 

implementering av den nya leasingstandarden med hjälp av relevant teori som kan förklara hur 

sociala aspekter kan forma anpassningen av en ny redovisningsstandard. 
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2. TEORI  

I detta avsnitt lyfter vi fram väletablerad forskning för att sedan kunna analysera den empiri vi har samlat 

in i fallstudien med hjälp av dessa teoretiska avsnitt och därmed få fram liknelser och teoribaserade 

diskussioner och slutsatser. I detta kapitel ämnar vi att beskriva de sociala aspekter som kan tänkas forma 

implementeringsprocessen på företaget där fallstudien genomförs. I slutet av kapitlet har vi sammanfattat 

den teoretiska referensramen i en modell. 

2.1 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin har haft en central plats inom socialvetenskapen sedan mitten av 1800-

talet. I denna studie har vi inspirerats av den institutionella teorin då den kan vara till hjälp vid 

behandling av frågor av liknande karaktär enligt Scott (2013): 
 

● Hur beter sig människor inom organisationer och varför? 

● Varför anpassar sig människor och organisationer till institutioner? 
 

Scott (2013) definierar institutioner som någonting som bidrar med stabilitet och mening till det 

sociala livet och samhället vi lever i. Institutioner är mångsidiga, svårföränderliga sociala 

konstruktioner som är djupt rotade i människors föreställning om världen (Scott, 2013). Judge, Li 

och Pinsker (2010) menar att institutioner är formella med lagar och regler, men också informella 

med normer och grundläggande överenskommelser som tillsammans ska upprätthålla och påverka 

önskvärda beteenden inom samhället.  
 
Styrning med redovisning är en sammansättning av en rad institutionella och sociala praktiker som 

ska samspela med en bredare socioekonomisk kontext (Alsharari, Dixon & Youseff 2019). På 

samma sätt som institutioner präglas av förändring över tid är redovisningen någonting som 

kommer att förändras. Gamla leasingstandarden IAS 17 anses idag inte ge intressenterna en rättvis 

bild av företagens balansräkning och därför har IFRS 16 trätt in i bilden. Det är dock ingenting 

som säger att denna standard är evig och företag kommer alltså ständigt att ställas inför andra 

förändringar. (Alsharari, Dixon & Youseff, 2019). 
 
Alsharari, Dixon och Youseff (2019) har i sin studie ämnat undersöka de processerna som sker 

inom ett företag vars redovisningsrutiner är föremål för förändring. Författarna använde sig av ett 

teoretiskt ramverk som bland annat består av en nyare form av institutionella teorin. Grundidén 

med den nyinstitutionella teorin är att organisationer anpassar sina formella rutiner för att stämma 

överens med de regler som har stiftats av institutionerna. Med detta perspektiv spelar den externa 

miljön, förslagsvis reglerande aktörer roll för hur organisationer agerar internt på förändring som 

kommer utifrån. (Alsharari, Dixon & Youseff, 2019)  
 
Den nyinstitutionella teorin kan vara till hjälp för att förklara varför företag utformar redovisning 

på ett visst sätt och hur aktörerna inom företaget anammar denna utformning (Frostensson, 2015). 

Frostensson (2015) menar också att den nyinstitutionella teorin är lämplig att använda i en teoretisk 

referensram om fenomenet som ämnas undersökas är av en sådan karaktär där forskningsfrågan 

rör implementering och förändring av redovisningsregler. Inom den nyinstitutionella teorin talar 

man även om organisationsfält och isomorfism. Definitionen av ett organisationsfält är en slags 

förlängning av begreppet “industri” där organisationsfältet ämnar beskriva en grupp organisationer 

som påverkar varandra utan att en direkt kontakt nödvändigtvis sker mellan organisationerna. 
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Organisationer som på något sätt är kopplade till varandra tenderar över tid att homogeniseras och 

därmed likna andra organisationer i samma organisationsfält genom att anställda på företaget 

påverkas av isomorfiska mekanismer (DiMaggio & Powell, 1983; Zetterquist, 2009). Scott (2013) 

menar att dessa tre mekanismer återfinns i de tre sociala aspekterna som institutioner bygger på, 

vilka är regler, normer och kognitiv kultur. De tre isomorfiska mekanismer som återfinns inom de 

tre institutionella sociala aspekterna lyder som följande: Tvingande, normativa- och mimetiska 

mekanismer (DiMaggio & Powell, 1983; Judge, Li & Pinsker, 2010; Scott, 2013; Zetterquist, 

2009). Organisationer inom ett fält kan påverkas av det organisationsfält de befinner sig i och 

bland annat av de tre isomorfiska mekanismer som existerar inom fältet (Zetterquist, 2009). Vidare 

tenderar redovisning och de som arbetar med redovisningen att formas av samtliga mekanismer, 

men främst av den normativa enligt Tuttle & Dillard (2007). Dessa mekanismer kommer att 

beskrivas mer ingående i kommande tre delkapitel. 

2.1.1 Regulativa aspekter vid utformning av arbetsrutiner 

Genom att studera den institutionella teorin som är en del av den teoretiska referensramen inom 

denna undersökning ytterligare är det av intresse att undersöka hur teorins regulativa aspekter kan 

göra att institutionerna upprätthålls. Tomkins & Groves (1983) menar att regler är en social 

konstruktion och givet att dessa finns för att upprätthålla redovisningen menar Scott (2013) att 

företag och dess anställda som i praktiken arbetar med redovisning måste anpassa sig till dessa 

regler och eventuella förändringar av regler för att undvika sanktioner. Regulativa processer som 

kan användas inom företag för att driva fram ett visst beteende är bland annat monitorering eller 

övervakning av de anställda och deras arbetsuppgifter. Inom organisationsfälten kan en 

homogenisering ske genom att företag måste anpassa sig till regelförändringar och dess formella 

och informella krav som följer då starkare auktoritära organisationer, exempelvis staten, kan 

påverka svagare organisationer, vilket i sin tur kan forma arbetsrutiner vid förändringsarbetet 

(DiMaggio & Powell, 1983; Tuttle & Dillard, 2007; Zetterquist, 2009). Judge et al. (2010) nämner 

att en av de största anledningarna till att företag väljer att redovisa enligt ett internationellt 

regelverk är för att det finns institutioner såsom IFRS som pressar eller influerar ett företag att 

redovisa enligt internationella regelverk. 

2.1.2 Normativa aspekter vid utformning av arbetsrutiner 

Ett annat sätt att se på institutioner är genom ett synsätt som grundar sig i värderingar och normer. 

Värderingar kan i detta fall beskrivas som vad som uppfattas som önskvärt eller fördelaktigt i en 

organisation, medan normer syftar till hur saker och ting bör göras för att uppnå likasinnade 

värderingar, eller i vissa fall, målet (Scott, 2013). Den normativa mekanismen som kan forma hur 

de anställda på en ekonomiavdelning arbetar utgörs här av normer inom professioner och 

utbildningar som har ett visst sätt att se på hur exempelvis redovisning bör upprättas. Utbildningar 

och professioner tenderar att skapa gemensamma förhållningsramar. Här följer ett exempel för hur 

en normativ mekanism kan uttrycka sig: Antag att personal på ett visst företag är utbildad på 

samma lärosäte och därmed resonerar på ett liknande sätt som andra från samma skola. Detta i sin 

tur leder till att de är mer benägna att anställa ny personal som har studerat på samma skola och 

delar samma normer, värderingar och sätt att socialisera på. (DiMaggio & Powell, 1983; Tuttle & 

Dillard, 2007; Zetterquist, 2009) Vidare menar Scott (2013) att vissa värderingar och normer berör 

specifika personer i organisationer och skapar roller, som i sin tur framkallar beteenden utifrån 

hur man själv bedömer att man ska agera. Heclo (2008) kopplade ihop det normativa synsättet med 
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agentteorin och menade att det återspeglar djupare mening än det klassiska principal-agent-

förhållandet, i form av ett agent-principal-förhållande, där det viktigaste för människor i grund och 

botten är att de själva har inflytande och kan påverka sin roll på företaget utifrån vad de anser är 

rätt, respektive fel sätt att arbeta.  
 
Burns & Scapens (1999) nämner i sin forskning kring förändring av redovisningsstyrning i 

organisationer, att institutioner är resultatet av de beteenden som finns i den sociala miljön i 

organisationen. Likt vad Scott (2013) sade om den normativa beståndsdelen i den institutionella 

teorin, utgår anställda i organisationer från det som förväntas av ens roll och agerar därefter. Burns 

& Scapens (1999) menar att det tar olika lång tid för grupper inom organisationer att anpassa sitt 

beteende och handlingar när det sker en förändring av regler och rutiner, samt sin acceptans kring 

förändringen. Samspelet mellan den större institutionella förändringen sker samtidigt, men 

långsammare, än förändringen av handlingar och beteenden i organisationen (Burns & Scapens, 

1999). När en förändring i en redovisningsstandard sker måste alltså interna regler och rutiner 

anpassas efter de som faktiskt ska jobba med dessa standarder. Genom att ta hänsyn till de personer 

som i slutändan kommer att påverkas av en ny standard kan detta utmynna i fördelaktiga beteenden 

och handlingar från dessa personer och därmed blir implementeringen av den nya standarden 

bättre. (Burns & Scapens, 1999) 
 
Burns & Scapens (1999) betonade vikten av vidare forskning och studier på deras resultat, vilket 

kan leda till en större organisatorisk förståelse för både forskare och beslutsfattare i företag vid 

förändring av regler och rutiner. Vidare menar författarna att framtida studier kan fokusera på att 

undersöka det praktiska arbetet, till exempel hur utövandet av makt spelar roll vid förändring 

(Burns & Scapens, 1999). Som tidigare nämndes, lyfter Alsharari, Dixon och Youseff (2019) fram 

maktfaktorn som bidragande i sin förklaring av de processer som sker i förändringen av 

ekonomistyrningen hos organisationer. Alla organisationer präglas av maktförhållanden och 

forskning inom ekonomistyrning använder två allmänt vedertagna definitioner på makt och själva 

utövandet av makten. Med makt menas det att en aktör har möjlighet att påverka utfall och strävan 

att nå ett uppsatt mål. Utövandet av makten definieras som de försök som innehavaren av makten 

gör för att driva igenom beslut. Vidare kan makt och utövandet av makten även fungera som en 

brygga mellan förändringen och anställda inom en organisation för att minska konflikter och 

motstånd mot förändring. (Alsharari, Dixon & Youseff, 2019) 

2.1.3 Kognitivt kulturella aspekter vid utformning av arbetsrutiner 

Inom den institutionella teorin nämns det att kultur och kognitiva ramar upprätthåller institutioner 

och påverkar människors uppfattning om hur världen hänger ihop. En individs sätt att tolka och 

koppla former och symboler till bestämda ting och aktiviteter är en del av individens kognitiva 

ramar. Mer konkret är det sådant som människor tar för givet i sin vardag. Hur de uppfattar 

verkligheten har en stor påverkan för hur information bland annat uppfattas, processas och tolkas. 

Följaktligen kan de kognitiva ramarna forma värderingar, omdömen och handlingar, vilket i sin 

tur kan forma framtagandet av nya arbetsrutiner. (Scott, 2013) När det kommer till den kognitiva 

kulturen beskriver Hofstede (1984) det som en kognitiv mjukvara som påverkar människors 

tankemönster och handlingar. Weber (1924/1968) menade att det inte går att skapa förståelse för 

en handling utan att undersöka de objektiva förhållandena, samt de subjektiva bedömningarna av 

dessa förhållanden. 
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Inom den kognitivt kulturella beståndsdelen inom institutionell teori sker homogeniseringen inom 

organisationsfält genom att organisationer tenderar att imitera andra organisationer och då 

framförallt när den imiterande organisationen upplever att en osäkerhet uppstår, till följd av 

exempelvis en förändring (DiMaggio & Powell, 1983; Tuttle & Dillard, 2007; Zetterquist, 2009). 

Ofta imiteras framgångsrika organisationer som kan ses som en förebild för att minska osäkerhet 

och spara in resurser (Zetterquist, 2009). Valet av att använda sig av förebilder kan också vara ett 

sätt att öka legitimiteten av företagets redovisning (DiMaggio & Powell, 1983). 

2.2 Sammanfattning 

Som figur 1 illustrerar, tenderar de personer som i praktiken arbetar med redovisning och står inför 

att anpassa sin redovisning och verksamhet enligt den nya leasingstandarden IFRS 16 formas av 

tre stycken sociala aspekter i form av regler, normer och kognitiv kultur. Först och främst visar 

figur 1 att de som upprättar redovisningen måste förhålla sig till det regelverk som ska agera som 

ett ramverk för redovisningen och möjliggöra ett standardiserat redovisningssystem.  I och med att 

IFRS 16 kräver ett nytt förfaringssätt för redovisning av leasing måste företagets leasingbehov nu 

redovisas i enlighet med de nya reglerna. Inom den regulativa aspekten i institutioner finns det 

tvingande mekanismer där en starkare auktoritet kan påverka dessa personer att arbeta på ett visst 

sätt och förhålla sig till vissa regler vid implementeringen av en ny redovisningsstandard. 

  

Vidare visar figur 1 att normer och värderingar kan skapa specifika roller, där den personal på 

ekonomiavdelningen som kommer att påverkas av IFRS 16 arbetar utifrån det som förväntas av 

den roll de har. Vid organisatoriska förändringar kan det uppkomma en fördröjning i det praktiska 

arbetet när regler och rutiner inte anammas på det sätt som beslutsfattare vill och företag måste 

därför att anpassa styrningen gemensamt med de som utför det praktiska arbetet. En faktor som 

kan spela stor roll vid implementering av ett nytt regelverk, såsom IFRS 16, är till vilken grad 

beslutsfattare utövar den makt man besitter och hur den makten påverkar anpassningen av nya 

arbetsrutiner i företaget. Inom den normativa aspekten av institutionella teorin finns det normativa 

mekanismer där normer som har skapats inom professioner och utbildningar kan forma en individs 

syn på hur dennes arbete bör genomföras och därefter agera enligt dessa normer. 

  

Sist men inte minst visar figur 1 att tidigare erfarenheter och kognitiva ramar kan leda till att de 

som arbetar med redovisning tar för givet hur en del saker ska göras i deras vardag på arbetet. 

Dessa ramar påverkar hur information uppfattas, processas och tolkas. Det är dessa personer som 

i slutändan är själva kärnan i förändringen och därför spelar dessa människors erfarenhet och sätt 

att tänka en stor roll för hur de bearbetar information gällande vad den nya standarden innebär och 

sedan implementerar denna information i det praktiska, vardagliga arbetet. Inom den kognitivt 

kulturella aspekten finns det mimetiska mekanismer som kan komma att forma hur controllers och 

ekonomichef på företaget hanterar osäkerhet. De mimetiska mekanismerna kan göra att dessa 

personer vänder sig ut från företaget till andra aktörer för att minska denna osäkerhet, spara 

resurser och öka den egna legitimiteten för företaget. 
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Figur 1. Regler, normer och kognitiv kultur kan skapa förståelse för vad som kan forma framtagandet av 

arbetsrutiner vid implementering av IFRS 16.  
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3. METOD 

I detta metodkapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga för att besvara det syfte med tillhörande 

forskningsfrågor som presenterades i kapitel 1.  Samtliga delavsnitt i 3.2 behandlar datainsamlingen för 

denna studie. Vi kommer även lyfta fördelar respektive nackdelar med våra metodval och diskutera dessa 

utifrån ett trovärdighetskriterium. 

3.1 Forskningsansats 

För att besvara studiens syfte och forskningsfråga har en blandning av deduktiv och en induktiv 

metod använts. Deduktiv teori betyder att forskaren upprättar hypoteser från teoretiska 

referensramen och sedan bekräftar eller förkastar dessa hypoteser med hjälp av datainsamling. Vid 

induktiv metod är teorin istället ett resultat utifrån den empiriska datainsamlingen som har gjorts 

och sedan dras generaliserbara slutsatser utifrån det. När forskaren istället går fram och tillbaka 

mellan teori och data, vilket betyder att forskaren arbetar iterativt, kallas detta för grundad teori 

(Bryman & Bell, 2013). Anledningar till att använda sig av grundad teori kan vara att forskaren 

efter datainsamling kan behöva gå tillbaka och komplettera den teoretiska referensramen för att 

kunna analysera den insamlade datan (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har deduktivt använt 

relevanta teorier för att förklara det valda fenomenet, för att sedan induktivt komplettera den 

teoretiska referensramen efter den inledande intervjun som genomfördes innan den teoretiska 

referensramen fastställdes. Anledningen till att en grundad teori har använts är för att möjliggöra 

att eventuell information som samlades in vid den inledande intervjun också ska fungera som ett 

verktyg för att ta fram en teoretisk referensram som är applicerbar på denna studie. 

  

Synen på redovisning har gått från att uppfattas som ett fenomen som är tekniskt mätbar och 

statiskt till att enligt vissa uppfattas utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv (Parker, 2010). Den 

samhällsvetenskapliga inriktningen konstruktionism menar att en stor del av verkligheten grundar 

sig i sociala konstruktioner (Galbin, 2014). En beståndsdel i konstruktionismen är interpretivism, 

som syftar till att förklara människors ageranden och hur det är kopplat till interaktioner med 

samhället och kulturen (Whitley, 1984). Detta kan kopplas till vår studie i den mån att studien ska 

skapa förståelse för hur arbetsrutiner tas fram i implementeringsprocessen, bland annat genom att 

koppla dessa till sociala aspekter såsom regler, normer och kognitiv kultur. Konstruktionismen har 

även inslag av de ontologiska inriktningarna hermeneutik och fenomenologi som syftar till att 

utförligt beskriva och förklara ett fenomen utifrån erfarenheter som individer upplever, vilket 

också kan generaliseras till ett större sammanhang (Smith, 1997). Då intervjuer genomfördes med 

ekonomichefen och controllers på fallstudieföretaget är det möjligt att fenomenet inte kan 

generaliseras till ett större sammanhang, men det kan skapa en större förståelse i linje med vårt 

syfte. 
 
Vidare menar David & Sutton (2011) att den främsta metoden för att förklara ett fenomen utifrån 

en konstruktionistisk inriktning är kvalitativ metod, samt att intervjuer och ostrukturerade 

(naturliga) observationer är ett lämpligt tillvägagångssätt för att samla empiriska data. Detta leder 

då till syftet att skapa förståelse för ett fenomen, utifrån mening och interaktion (David & Sutton, 

2011).   
 

Enligt Bryman & Bell (2013) sker ostrukturerade observationer då forskaren inte aktivt deltar i 

den aktuella miljön och observerar hur deltagarna är i sitt naturliga beteende. Då denna studie var 
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intresserade av hur ekonomichefen och controllers på företaget ställde sig till IFRS och IFRS 16 

var vi därav tvungna att leda in dessa på rätt spår, vilket var anledningen till att observationerna 

blev strukturerade istället för ostrukturerade. Strukturerade observationer innebär att deltagarna i 

observationen vet vad undersökningen handlar om och styrs därav av dessa regler som ska 

behandlas (Bryman & Bell, 2013). Dessa strukturerade observationer skedde till viss del under den 

inledande intervjun, men även genom informella samtal med de andra aktörerna på 

ekonomiavdelningen. Detta innebär att studien delvis frångick konstruktionismens metodiska 

beståndsdel gällande ostrukturerade observationer, vilket möjligtvis kan innebära att syftet att 

skapa förståelse kan ha påverkats.  
 
För att kunna besvara vårt syfte och forskningsfrågor har en kvalitativ undersökning använts och 

denna verkställdes genom semistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer. 

Anledningen till att använda en kvalitativ forskningsansats före en kvantitativ är för att kunna 

fånga de dynamiska och humana processerna på företaget (Alsharari & Al-Shboul, 2019). En 

kvalitativ fallstudie tillåter inte en generalisering, utan istället kan fallstudien fungera som en bra 

metod för att åskådliggöra och skapa förståelse för hur människor inom organisationen agerar i en 

given kontext (Alsharari & Al-Shboul, 2019). Alshahrari & Al-Shboul (2019) betonar dock att 

författaren måste vara övertygande i att gestaltningen av människorna som arbetar med 

redovisningen är ett resultat av att författaren faktiskt har varit på plats och observerat människorna 

i den miljö de arbetar i.  
 
Denna studie utgick ifrån en explorativ fallstudie där det har undersökts hur ekonomichefen och 

controllers i organisationen faktiskt arbetar till vardags för att övergå till den nya leasingstandarden 

IFRS 16. Anledningen att genomföra en fallstudie är för att forskningsfrågan är utformad för att 

besvara hur det specifika företaget praktiskt arbetar för att övergå till IFRS 16. En fallstudie kan 

vara lämplig för en studie som ämnar att beskriva någonting. Fördelar med en fallstudie är att den 

kan undersöka ett fenomen utifrån en kvalitativ utgångspunkt snarare än att försöka kvantifiera 

data som samlas in i undersökningen. Detta i sin tur möjliggör för en analys av ett fenomen i en 

kontext. Att vara på plats och observera arbetet på företaget möjliggör ofta för forskaren att se hur 

människor gör i verkligheten och detta kan ofta leda till större möjligheter för exploration. 

Slutligen har metoden många fördelar när ett specifikt fall ska beskrivas i detalj. (David & Sutton, 

2011) Genom beskriva och analysera implementeringen av IFRS 16 är vårt syfte är att skapa 

förståelse för hur fallstudieföretaget utformar arbetsuppgifter. Därav är valet av fallstudie ett 

lämpligt tillvägagångssätt. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Val av fall 

Studien avgränsades till att studera ett icke-noterat bolag som frivilligt har valt att tillämpa IFRS 

från och med 2014. Affärsiden hos bolaget går ut på att hyra ut bostäder och lokaler där fokus 

ligger på att utveckla och skapa ett övervärde i fastigheterna. Detta görs genom att hitta en fastighet 

eller en tomt som har potential och på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt skapa övervärden i 

denna fastighet. De skiljer sig dock från andra bostads- och fastighetsutvecklingsbolag genom att 

de ofta behåller fastigheterna efter att de är utvecklade. Företaget är ett förvaltningsbolag med ett 

ben i bostads- eller fastighetsutvecklingssidan. De leasingtillgångarna som fallstudieföretaget har 

är bilar till sina anställda. 
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Studiens urval av intervjuer baserades på vilka personer i företaget som arbetar med leasingen på 

ett eller annat sätt då det är dessa som har bäst koll på de redovisningstekniska frågorna och även 

de som kommer vara i centrum för implementeringen av IFRS 16. Därmed sitter samtliga 

respondenter på företagets ekonomiavdelning. Den inledande intervjun och de två 

semistrukturerade intervjuerna har genomförts med personer på företaget som har en central roll i 

implementeringen av IFRS 16. Som komplement till dessa tre intervjuer har vi varit på 

ekonomiavdelningen under en förmiddag, där vi under denna tid pratade med ytterligare två 

controllers som inte är direkt delaktiga i implementeringsprocessen angående IFRS 16, men som 

del av ekonomiavdelningen är föremål för förändringsprocessen och implementeringen. Då det 

genom observation framgick att en av dessa controllers arbetsuppgifter kan komma att påverkas 

av IFRS 16 har vi även skickat frågor till denna person via mail. Vidare har denna studie valt att 

inte beskriva respondenterna efter deras namn. Istället har respektive respondent löpande refererats 

till enligt deras befattning på företaget för att underlätta för läsaren att skapa sig en 

verksamhetsnära bild av studien. Ytterligare en anledning till att inte beskriva respondenterna efter 

deras namn är för att behålla fokuset på fenomenet som undersöks i sin kontext. Frågan har dock 

ställts om respondenterna önskar att vara anonyma och här har svaret varit att respondenterna var 

helt öppna för att benämnas vid deras namn i studien. Nedan följer en kort presentation om 

respondenterna och deras befattningar. 

      

Respondent A: Ekonomichef. Har det övergripande ansvaret för alla ekonomiska frågor på 

företaget.  

Respondent B: Redovisningscontroller. Har huvudansvaret för redovisning. Har även tillsammans 

med ekonomichefen det övergripande ansvaret för att redovisningsregler följs.  

Respondent C: Verksamhetscontroller. Har bland annat ett ansvar att hantera leasingavtal med 

kontering och försäkring för bilar. 

Respondent D: Senior controller. Har inte någon inblandning i leasingfrågor på företaget. 

3.2.2 Inledande intervju 

Undersökningens första primärdata samlades in genom en inledande intervju. Under denna 

inledande intervju genomfördes en strukturerad observation på ett möte där ekonomichefen fritt 

fick prata och reflektera över det valda fenomenet, med vissa följdfrågor från vår sida som inte var 

bestämda på förhand. Målet med detta var att som deltagande observatörer få en inblick i hur 

ekonomichefen ser på den nya leasingstandarden och sedan låta denna förstudie agera som en hjälp 

till utformandet av intervjufrågorna. Intervjun genomfördes på företagets kontor. Till viss del har 

denna form av datainsamling varit en typ av strukturerad observation. Inför detta möte har vi 

upplyst ekonomichefen om vårt mål med mötet samt att vi framförallt ska sitta och lyssna och 

observera vad han har att säga kring vårt valda fenomen och att vi vid behov kan ställa frågor som 

dyker upp vid mötet. Utöver att den inledande intervjun har varit till hjälp vid utformningen av vår 

intervjuguide och teoretiska referensram har den också varit en del av vår empiriinsamling och 

därmed bidragit till de slutsatser och analyser som har gjorts. Vidare har den inledande intervjun 

också bidragit med förkunskaper kring företaget som har lyfts fram i problemdiskussionen. Den 

inledande intervjun har spelats in med ekonomichefens godkännande. 
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3.2.3 Intervjuer 

Enligt David & Sutton (2011) kan en fallstudie genomföras genom ett flertal olika 

undersökningsmetoder och en av dessa är intervjuer. Intervjufrågorna som ställdes grundade sig 

både i teorikapitlet och den inledande intervjun. Inför intervjuerna med ekonomichefen och 

redovisningscontrollern har samma frågor tagits fram. Däremot kan ordningen för frågorna skilja 

sig åt då följdfrågor genom en dialog behandlade en del frågor i en annan ordning än 

intervjuguiden, vilket är det som kännetecknar en semistrukturerad intervju. Samtliga intervjuer 

har spelats in med respondenternas godkännanden och sedan transkriberats och färgkodats enligt 

de sociala aspekterna i kapitel 2 för att underlätta arbetet med kapitel 5 och 6. 

3.2.4 Observation från ekonomiavdelningen 

För att få en bild av hur övriga på ekonomiavdelningen såg på IFRS 16 genomfördes även en 

strukturerad observation på fallstudieföretagets kontor med de två controllers som inte har 

intervjuats. Observationen var strukturerad då det presenterades vad studien skulle undersöka och 

sedan fick deltagarna prata fritt utifrån fenomenet. Vid behov ställdes även följdfrågor till 

respondenterna för att få utvecklade svar och föra dialogen vidare. Här presenterades en bild av 

hur insatta de var i den nya standarden och i vilken utsträckning de kommer att påverkas av den i 

sitt arbete. Då en av dessa controllers uttryckte att hans arbetsuppgifter vid ett senare skede 

kommer att påverkas av standarden har vi senare genom mailkorrespondens fått svar på några 

frågor som ställdes för att få en djupare förståelse i hur han såg på den nya leasingstandarden. 

Följande tabell ger en överblick i hur datainsamlingen för denna studie har genomförts. Ingen 

dokumentinsamling- eller granskning av dokument har gjorts. 
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Respondent Position Metod för 

datainsamling 

Intervjutid 

(minuter) 

Genomförande 

A Ekonomichef  Inledande intervju 59 På 

fallstudieföretagets 

kontor 

A Ekonomichef  Intervju 48 På 

fallstudieföretagets 

kontor 

B Redovisningscontrol

ler 

Intervju 50 På 

fallstudieföretagets 

kontor 

C Verksamhetscontrol

ler 

Mailkorrespondens 

och strukturerad 

observation 

      Informella samtal 

om IFRS 16 vid 

respondentens 

skrivbord på 

kontoret samt 

kompletterande 

frågor via mail 

D Senior controller Strukturerad 

observation 

 Informella samtal 

om IFRS 16 vid 

respondentens 

skrivbord på 

kontoret 

Tabell 2. Position, metod för datainsamling och intervjutid med respektive respondent. 

3.3 Litteratursökning 

I litteratursökningen användes framförallt databasen Scopus som är den största databasen för 

artiklar som är peer-reviewed (Elsevier, 2019). Detta för att säkerställa en hög kvalitet i de 

artiklarna som användes. Vidare användes även databaserna Emerald och EBSCO vid 

litteratursökningen. Vid sökningen efter vetenskapliga artiklar användes sökorden IFRS 16, IAS 

17, leasing, capitalized leasing, operative leasing, accounting, organizations, institutions, change, 

qualitative research, accountant och institutional theory i olika variationer och sammansättningar. 

Vidare användes även FAR online, en rapport utfärdad av IFRS angående IFRS 16, Deloittes 

hemsida för information om den gamla leasingstandarden IAS 17 samt en rapport från 

PriceWaterCooperhouse om IFRS 16. I teorikapitlet användes tre olika böcker som behandlar 

institutionell teori. För metodkapitlet användes två metodböcker, varav den ena ingick i 

kurslitteraturen för vetenskapligt skrivande. 
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3.4 Analysmetod 

För att analysera den empiri som har samlats in i denna studie kodades empirin utifrån den 

teoretiska referensramen efter tre teman som lyder som följande: Regler, Normer och Kognitiv 

kultur. Detta förenklade arbetet i analysen där likheter och skillnader i det som respektive 

respondent har svarat och vad som observerades togs fram. Genom att dela in materialet de teman 

som presenterades i den teoretiska referensramen har centrala delar i materialet från empirin 

ringats in för att besvara våra forskningsfrågor. (David & Sutton, 2011) 
 
Kodningen genomfördes så snart de inspelade intervjuerna och observationerna var transkriberade. 

Genom att läsa igenom texten med den teoretiska ramen i åtanke har  transkriberingen delats in i 

de tre, på förhand valda teman för kodningen. I tabell 3 ges exempel på hur kodningen har gjorts i 

studien. Värt att notera är att vid kodningen av empirin har det många gånger varit att vissa delar 

i empirin inte är unikt för ett tema. En del data har kodats efter mer än ett tema. Exempelvis kan 

fallstudieföretagets användning av revisorer som rådgivare och kvalitetssäkrare vara hänförligt 

både till normativa och regulativa aspekter genom att normen är att revisorer bör användas som en 

rådgivare och att användandet av revisorerna är av regulativa skäl. Efter att en kodning av empirin 

gjordes strukturerades analyskapitlet sedan upp efter de tre teman vi har kodat efter. 
 
 

 Tema 1 

Regler 

Tema 2 

Normer 

Tema 3 

Kognitiv kultur 

Utdrag ur empiri “Sen har vi också ett 

väldigt nära samarbete 

med våra revisorer kring 

vad de ser och vilka krav 

de ställer.” 

 

 

“Någon här måste tolka 

och bestämma regeln och 

här har 

redovisningscontrollern 

det ansvaret som är bäst 

och mest påläst[...]” 

“Det finns vissa 

börsnoterade 

fastighetsbolag som vi 

framförallt tittar på. Det 

är ofta ledande inom 

branschen, Castellum, 

Huvudstaden och Heba. 

Där ser vi hur de hanterar 

redovisningen som ett 

fastighetsbolag. Sen kan 

vi även jämföra med de 

som använder IFRS och 

inte är ett 

fastighetsbolag.” 

Tabell 3. Kodning av empiri kopplat till den teoretiska referensramen. 

3.5 Trovärdighet 

Lincoln & Guba (1985) menar att kvalitativ forskning ska bedömas utifrån andra kriterier än 

kvantitativ forskning, bland annat genom trovärdighet. Vanligtvis brukar kvantitativ forskning 

bedömas genom reliabilitet och validitet, vilket även har utvecklats till en intern och extern variant 

av dessa kriterier när det kommer till kvalitativa studier. Istället för dessa varianter av reliabilitet 

och validitet går det bland annat använda sig av trovärdighet som ett kriterium, som i sin tur har 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som delkriterier. Dessa kriterier kan 

bedöma den uppfattning av den sociala verkligheten som forskaren beskriver på tydligare sätt. 

(Lincoln & Guba, 1985) 
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3.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten belyser till vilken grad den sociala verklighet som vi författare har beskrivit 

stämmer överens med de personer som har intervjuats (Bryman & Bell, 2013). Vidare betonar 

tillförlitligheten till vilken grad vår datainsamling och analys behandlar det valda ämnet eller 

fenomenet (Graneheim & Lundman, 2004). Då vår intervjuguide till viss del togs fram utifrån vår 

inledande intervju kan det tolkas som att respondenterna i de andra intervjuerna fick chans att 

bekräfta att tolkningarna av vad de har sagt är korrekta. För att öka denna tillförlitlighet kan man 

enligt Bryman & Bell (2013) även återkoppla och fråga om forskaren har tolkat svaren från 

intervjuerna på samma sätt som respondenterna har menat och därmed kommit fram till ett 

representativt resultat i studien. Detta var något som hade kunnat klargjorts efter varje genomförd 

intervju, för att säkerställa att uppfattningen av respondenternas svar var korrekt. Vidare har den 

omfattande transkriberingen varit ett sätt att minska riskerna för denna tolkningsproblematik. 

Genom att båda författare av denna studie noggrant har läst igenom transkriberingarna flertalet 

gånger har riskerna minskat att ett svar ska tolkas på ett felaktigt sätt. Slutligen är naturalistiska 

observationer ett försök till att inte påverka fenomenet och därav skapa en större validitet och 

övertygelse att det insamlade materialet korrekt speglar ett beteende (David & Sutton, 2011). I vårt 

fall kan validiteten av vara mindre, då endast två observationer gjordes på det valda företaget och 

som inte var helt naturalistiska, då de till mindre grad styrdes från våra frågor och var strukturerade. 

3.5.2 Överförbarhet 

Lincoln & Guba (1985) beskriver överförbarhet som huruvida resultaten i studien går att sätta in i 

en annan kontext eller situation, eller vid en annan tidpunkt. Då kvalitativ forskning främst 

fokuserar på en mindre grupp och försöker skapa en djupare förståelse för fenomenet tenderar 

överförbarheten att minska (Bryman & Bell, 2013). Att inte kunna påvisa ett orsakssamband och 

istället fokusera på att beskriva ett fall kan däremot vara ett legitimt mål, så länge det inte ses som 

en förklaring av hela fenomenet (Hammersley, 1998; David & Sutton, 2011). Den direkta 

överförbarheten kommer därmed att vara begränsad i vårt fall, då fallstudien har belyst hur de 

berörda personerna i det valda företaget har tagit emot IFRS 16 och hur deras arbetsuppgifter har 

förändrats. Även om ett annat liknande företag står inför samma förändring är det inte säkert att 

de berörda personerna resonerar på samma sätt som i vår fallstudie. Syftet med denna studie har 

inte heller varit att möjliggöra en överförbarhet av resultatet till andra företag då vi enbart har 

ämnat att skapa en förståelse för hur just detta fallstudieföretag tar fram arbetsrutiner i linje med 

IFRS 16. Däremot kan vidare forskning ta del av de val metoder som vår studie har använts sig av 

för att få fram resultat.  

3.5.3 Pålitlighet 

Bryman & Bell (2013) menar att en studies pålitlighet kan öka om forskarna intar ett granskande 

synsätt och säkerställer att alla delar i studien redogörs och förklaras varför de har använts. Man 

kan även under forskningens arbetsgång använda sig av kollegor som bedömer denna pålitlighet 

(Bryman & Bell, 2013). Studien har genomgående haft seminarium där handledare och opponenter 

har reviderat vår forskning och därmed bedömt studiens pålitlighet, vilket kan göra att den 

slutgiltiga analysen blir mer trovärdig. 
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3.5.4 Konfirmering 

Fullständig objektivitet är något som Bryman & Bell (2013) menar är en omöjlig uppgift och det 

är därav viktigt att forskaren säkerställer att man har agerat i god tro. Då studien har försökt att 

skapa förståelse för hur de berörda personerna på det valda företaget agerar och arbetar vid 

implementeringen av IFRS 16 med hjälp av den institutionella teorin kan därmed vår analys och 

resultat påverkats av vår subjektivitet. Hur vi har uppfattat empiriinsamlingen och kopplat den till 

den teoretiska referensramen kan alltså påverkas av vår kunskap om den institutionella teorin. Då 

strukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer skedde och respondenterna tilläts 

prata relativt fritt har en objektivitet försökts att skapas i det insamlade materialet och inte medvetet 

låtit personliga värderingar påverka analysen av detta. 
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4. EMPIRI 

Empirikapitlet är uppdelat i tre olika avsnitt som de olika intervjuerna och observationerna har utformats 

efter. Genomgående presenteras svaren från de olika respondenterna integrerat med varandra för att 

jämföra svaren. Den empiriska datan har samlats in genom en inledande intervju med ekonomichefen, två 

semistrukturerade intervjuer med ekonomichefen och redovisningscontrollern, samt observation och 

diskussion med verksamhetscontrollern och senior controllern. Slutligen har intervjufrågor kompletterats 

av verksamhetscontrollern via mail. 

4.1 Respondenternas bakgrund och roll i företaget 

Samtliga respondenter har genomgått sin högskoleutbildning på Luleå Tekniska Universitet på 

civilekonomprogrammet. Valet av inriktning har dock inte varit samma för respondenterna. 

Ekonomichefen har läst företagsekonomi med inriktning finans, redovisningscontrollern har läst 

företagsekonomi med inriktning mot redovisning medan verksamhetscontrollern och senior 

controllern har läst nationalekonomi som inriktning. Ekonomichefen och redovisningscontrollern 

har varit på företaget sedan 2014, verksamhetscontrollern sedan 2016 och senior controllern sedan 

2007. 
 
Inom arbetslivet har ekonomichefen erfarenhet av att vara ekonomiansvarig på olika företag i 15 

år. I sin roll som ekonomichef på ett tidigare företag har han också stor erfarenhet av redovisning 

och då även inom redovisning enligt IFRS. Vidare har han i denna arbetsroll också arbetat med 

upprättandet av värderingsmodeller, vilket också är det som företaget som är föremål för denna 

fallstudie har planerat att göra. Redovisningscontrollern har en bakgrund inom revisionsbranschen 

där han har arbetat i fem år. År 2013 fick redovisningscontrollern sin första anställning som 

controller på ett annat företag där ekonomichefen på fallstudieföretaget var dennes chef. Efter ett 

drygt halvår blev redovisningscontrollern anställd hos sin nuvarande arbetsgivare av 

ekonomichefen på fallstudieföretaget som hade bytt till denna arbetsgivare tidigare. Då det 

framgick att verksamhetscontrollern och senior controllern inte kommer ha en direkt roll i 

implementeringen av IFRS 16 presenteras inte deras tidigare arbetsmässiga erfarenheter då detta 

inte anses vara relevant för studiens syfte. 

4.2 Övergången till IFRS 

Anledningen till att företaget valde att övergå till redovisning enligt IFRS är för att de enligt 

ekonomichefen vill ha samma kvalité på redovisningen som ett börsnoterat bolag genom att bland 

annat bokföra övervärden i fastigheter som en följd av deras förädling av fastigheter. Detta i sin 

tur gjorde verksamheten mer öppen och transparent för intressenter, samt underlättar för jämförelse 

med börsnoterade fastighetsbolag. Ekonomichefen menar att övergången till IFRS genomgående 

har varit ett givande projekt och att transparens och jämförbarhet är essentiellt för dem.  
 

“Detta gjorde att det blev mer tydligt, både internt och för våra samarbetspartners såsom 

banker, leverantörer och kunder, att det finns ett stort övervärde som företaget har genererat. 

[...] Vårt resultat är därför mer jämförbart med ett annat börsnoterat bolag om vi också 

redovisar enligt IFRS. Om vi jämför vårt driftnetto med avskrivningar mot ett börsnoterat bolag 

blir inte jämförelsen rättvis.”  
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Citatet indikerar på att ekonomichefen anser att en jämförbarhet med noterade bolag är någonting 

att sträva efter. Vid implementeringen av IFRS hade redovisningscontrollern huvudansvaret för att 

skapa en Excel-mall som ska fungera som ett verktyg för att upprätta korrekta årsredovisningar. 

Vidare har redovisningscontrollern i sin roll ett huvudansvar för att upprätta noterna i 

redovisningen. Företaget hade processansvariga inom ekonomiavdelningen där varje person på 

ekonomiavdelningen fick se över hur deras arbetsområden påverkas och sedan ta ett huvudansvar 

för dessa. Redovisningscontrollern och senior controllern tog huvudansvar för att leda processen 

och skola in sig. Onlineutbildningar var en stor del i övergången till IFRS.  
 
Redovisningscontrollern nämnde att det finns ett fastighetsbolag som brukar vara snabba med sin 

årsredovisning och som de därför brukar skumma igenom så snart den publiceras. Andra IFRS-

företags årsredovisningar fungerade som en mall för hur en årsredovisning enligt IFRS ska se ut, 

men även som ett sätt att sätta sig in i nya standarder överlag. Sedan finns det även ett annat 

fastighetsbolag som används för jämförelse där en nuvarande styrelsemedlem i fallstudieföretaget 

har suttit som VD. Benchmarking mot andra företag är också ett tillvägagångssätt de har använt 

sig av enligt redovisningscontrollern. Företaget tog även in en meriterad revisor för en workshop 

vid övergången till IFRS. Detta för att få inspiration och en bra start på arbetet. Centralt för hela 

processen var att sätta sig ner och göra en riskanalys för att minimera riskerna för felaktigheter i 

rapporteringen.  

      

“[...]Ett gäng åkte på både grundkurser och fördjupningskurser. Sedan tog vi även in en väldigt 

meriterad revisor och körde en workshop, både för att få inspiration och en bra start på arbetet. 

Sen har vi också ett väldigt nära samarbete med våra revisorer kring vad de ser och vilka krav 

de ställer.” 

      

Att skicka personalen som ska arbeta med redovisning på utbildningar om IFRS är ett sätt att 

säkerställa att kompetensen finns hos personalen. Att de har ett nära samarbete med sina revisorer 

som agerar som rådgivare är för att de inte ska ska tolka och tillämpa IFRS-reglerna på ett felaktigt 

sätt. Både ekonomichefen och redovisningscontrollern menar att IFRS är ett sådant regelverk som 

lämnar mycket öppet för tolkning och till detta följer ett behov av att ha någon att bolla tankar 

med. Delårsbokslut ska upprättas där de tvingas göra egna bedömningar och tolkningar av 

regelverket. Mycket handlar då om att diskutera kring hur det principbaserade regelverket ska 

tolkas och sedan tillämpas. Företagets revisor fungerade sedan som en rådgivare och 

kvalitetssäkring för att de nya reglerna skulle följas. I och med redovisningscontrollerns bakgrund 

inom revisionsyrket förespråkar han användning av revisorer. Redovisningscontrollern nämner 

också att han har tidigare kollegor inom revisionsbranschen, samt en bror som arbetar som revisor 

som han kan fråga om råd vid redovisningstekniska frågor.  
 
Vidare menar redovisningscontrollern att reglerna inte är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. 

Det är mer i samband med bokslut som diskussioner och tolkningar av regler behöver göras. 

Redovisningscontrollern sade att han personligen inte sitter och läser redovisningsstandarder 

ordagrant från regelverket, utan tar också hjälp av artiklar, kurser, årsredovisningar eller frågar 

folk som är kunniga inom redovisning.  
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“Man lär sig saker varje år. Den stora svårigheten var väl egentligen den första 

årsredovisningen och hur vi skulle göra, och då började vi från ett blankt papper och började 

mata på. Så den tog ganska lång tid att starta, men nu har vi den stommen och då är det bara att 

mata in siffror. Det var inget problem, men det tog tid.” 

 
Vid implementeringen av IFRS var det den första årsredovisningen som lämnades som också var 

den svåra att ta fram. Enligt redovisningscontrollern är det i detta skede som de svåra tolkningarna 

kring regelverket måste göras och i detta skede är behovet av stöd från revisorer, artiklar och kurser 

kring ämnet som störst. När grundarbetet är gjort kring en ny standard är det enligt 

redovisningscontrollern fortsättningsvis enkelt att lämna redovisningar i enlighet med denna 

standard. 

4.3 Implementering av IFRS 16 

Det framgick av ekonomichefen att en av fördelarna med IFRS överlag var att det skapar en mer 

transparent bild av verksamheten till sina intressenter. När det kommer till den nya 

leasingstandarden IFRS 16 är detta inget undantag. Att redovisa så nära som möjligt som börsbolag 

är en av fördelarna med att redovisa enligt IFRS 16 enligt ekonomichefen. 

Redovisningscontrollern och verksamhetscontrollern lyfte däremot mer specifikt att IFRS 16 

kommer att innebära ett upprättande av ett register över de leasade tillgångarna, vilket de i 

dagsläget inte har. Detta i sin tur menar de skulle ge en större öppenhet internt inom företaget. Det 

skulle dock innebära mer tidskrävande administrativt arbete enligt verksamhetscontrollern och 

redovisningscontrollern. Detta upplevs däremot inte som ett direkt problem då de anser att det 

kommer gynna företaget i slutändan. 
 
Både ekonomichefen och redovisningscontrollern har uppfattningen att IFRS 16 inte kommer 

påverka de andra delarna av verksamheten som använder sig av personalbilar. Förändringen med 

IFRS 16 kommer enbart att märkas av på ekonomiavdelningen av de som har- eller kommer att 

arbeta med leasingen av personalbilar på något vis. Detta på grund av att förändringen inte tycks 

vara av väsentlig storlek för företaget samt att de har en policy som reglerar användandet av 

personalbilar och denna ämnas följas i fortsättningen utan förändringar från IFRS 16. Detta tyder 

på att de som berörs i implementeringsprocessen inte behöver förhålla sig till övriga delar av 

organisationen och kan därmed utforma arbetsrutiner såsom de själva anser är lämpligast. 
 

Vid implementeringen av IFRS 16 involveras alla på ekonomiavdelningen som i sina löpande 

uppgifter har, eller kommer att påverkas av nya regler och standarder. Vidare utses vissa på 

ekonomiavdelningen processansvariga i själva övergångsprocessen för redovisningen enligt IFRS 

16 är det först och främst viktigt att hitta en konsekvent linje för hur redovisningen ska se ut för 

att på så sätt minska variationer mellan rapporteringstidpunkter. Enligt samtliga respondenter är 

ekonomichefen och redovisningscontrollern huvudansvariga för själva implementeringsprocessen 

och den beräkningsmodell som ska tas fram för att kunna jämföra med leasegivarnas information. 

Mer specifikt är redovisningscontrollern ansvarig för tolkningen av IFRS 16. Ekonomichefen 

menar vidare att det är viktigt att det finns en person som vet vilka förändringar som har skett inom 

redovisningen på en löpande basis. 
 
“Någon här måste tolka och bestämma regeln och här har redovisningscontrollern det ansvaret 

som är bäst och mest påläst. Jag utgår från att han gör det på arbetstid då det ingår i hans 
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uppdrag att sätta sig in i reglerna på det vis han tycker fungerar bäst. Han vet vad hans roll är 

och då ägnar han sin tid till att bäst lösa den uppgiften enligt honom.” 
 
Verksamhetscontrollern är i dagsläget inte inblandad vid tolkandet av standarden och 

utformningen av beräkningsmodellen. Enligt ekonomichefen kommer verksamhetscontrollern att 

delta när det blir dags att tillämpa de principerna som gäller. I detta fall är verksamhetscontrollern 

medveten om i vilket skede han kommer att involveras i processen. Både verksamhetscontrollern 

och senior controllern har en grundläggande kunskap om vad standarden innebär, vilket de har fått 

genom att leasingstandarden har diskuterats internt på ekonomiavdelningen och när frågan har 

behandlats på seminarier och FAR-kurser. 
 
Praktiskt har arbetet hittills bestått av diskussioner mellan ekonomichefen och 

redovisningscontrollern där det har diskuterats vad som är nästa steg att göra. Med anledning av 

att årsbokslutet för 2018 har prioriterats har själva implementeringen av IFRS 16 fått vänta. Planen 

är då att sätta igång med detta arbeta på riktigt och få det klart inför något av de kommande 

kvartalsboksluten.  

      

Ekonomichefen menar att de vill att leasegivaren ska förse företaget med de uppgifter som krävs i 

beräkningsmodellen samt med bokföringsförslag för detta då han anser att de är mest kunniga 

inom området och därför har denna förfrågan ställts till samtliga leasegivare med ett positivt 

gensvar. 
 

“Vår strategi är att någon som är kunnig inom ämnet är inleverantör av uppgifter. Då anser vi 

att leasinggivaren är den som är bäst för detta. Därför är vår avsikt att all leasing ska ligga hos 

en leasinggivare som kan ge oss den informationen. Sen ska vi ha kunskapen själv att bedöma 

värderingsmodellen och själva rapportera vid de tillfällen då leasinggivaren ej kan gå oss den 

informationen vid kvartalsboksluten.” 
 

Ambitionen är att all leasing ska ligga hos en och samma leverantör för att möjliggöra detta. 

Ekonomichefen och redovisningscontrollern tycker däremot inte att det är avgörande att 

leasegivaren kan förse företaget med en modell för beräkning av leasingens värde i 

balansräkningen. Att leasegivarna förser företaget med information får inte kosta för mycket, då 

de trots allt ska ta och göra alla beräkningar själva och känner sig trygga i vad som krävs för att 

kunna redovisa leasingen i linje med IFRS 16. Det som kan bli en osäkerhet enligt 

redovisningscontrollern är att ta fram rätt diskonteringsränta. Vidare nämner 

redovisningscontrollern att detta inte bör vara särskilt svårt. Det är mer frågan om att de i dagsläget 

inte vet hur det ska göras men att det är ett problem som är överkomligt. Av både ekonomichefen 

och redovisningscontrollern framgår det att upprättandet av beräkningsmodellen är en uppgift som 

är mer tidskrävande än svår. Respondenternas svar kan tolkas som att anledningen till att låta 

leasegivaren förse företaget med rätt information är av tidsmässiga skäl, snarare än att de själva 

inte har kompetensen. Efter att modellen är klar kommer de som använder den sedan att få ge 

feedback på denna. 

      

När modellen är klar framgår det både av ekonomichefen och redovisningscontrollern att det sedan 

är tänkt att visa vad de har gjort till sina revisorer för att säkerställa att de är i linje med de regler 

som finns i IFRS 16. För att undvika att redovisningen inte följer de regler som förväntas av 

företagen som redovisar enligt den nya leasingstandarden menar ekonomichefen att det är av stor 
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vikt att de beräkningsmodeller som ska tas fram är relevanta och utgår från rätt information. För 

att kunna lämna en korrekt redovisning måste de läsa på om den nya standarden och sedan göra 

sin tolkning av den. Handlingsfriheten när det gäller att tolka reglerna i IFRS är stor enligt 

ekonomichefen, så länge deras redovisning stämmer med revisorernas krav. 
 
Utöver att de använder sina revisorer som rådgivare och ett stöd i kvalitetssäkringen av 

redovisningen enligt IFRS 16 framgår det av ekonomichefen och redovisningscontrollern att andra 

företags årsredovisningar återkommande används som en guidning i hur principer och regler ska 

tolkas och redovisas i boksluten. Framförallt används börsbolagen som en förebild för hur 

redovisningen ska se ut och att redovisa så nära som möjligt som dessa är ett mål enligt 

ekonomichefen. Ekonomichefen nämner också att andra delårsbokslut är en viktig del när det 

kommer till att sätta sig in i nya standarder. Anledningen till detta är för att dessa ofta skriver om 

eventuella förändringar som har gjorts. Framförallt används årsredovisningarna från ledande 

börsnoterade fastighetsbolag. Att fallstudieföretaget inte är börsnoterat innebär enligt 

redovisningscontrollern att de kan avvakta med sin egen redovisning och vänta på att de 

börsnoterade bolagen har implementerat nya standarder. Som ett ytterligare stöd i sitt arbete 

nämner också ekonomichefen och redovisningscontrollern att det alltid är möjligt att vända sig till 

andra ekonomer eller tidigare kollegor utanför företaget för hjälp. Kulturen bland ekonomer är 

väldigt öppen och hjälpsam och vid behov av hjälp brukar ekonomichefen nyttja sitt kontaktnät av 

andra ekonomer och redovisningscontrollern brukar nyttja sitt kontaktnät av tidigare kollegor inom 

revisionsyrket. 
 

“Det finns vissa börsnoterade fastighetsbolag som vi framförallt tittar på. Det är ofta ledande 

inom branschen där ser vi hur de hanterar det som ett fastighetsbolag. Sen kan vi även jämföra 

med de som använder IFRS och inte är ett fastighetsbolag. Vi läser inte deras redovisning då 

men vi har då ofta kontakt med dem. Det är transparent bland ekonomer så länge man inte är 

konkurrenter. Ofta kan man ringa vilken ekonom som helst och de är samarbetsvilliga. De vet ju 

att de kan ringa tillbaka och be oss om hjälp. [...] Vi måste argumentera för hur vi tolkar 

reglerna om vi gör på vårt eget sätt. Gör vi som andra börsnoterade bolag slipper vi det.” 
 
I dagsläget har både ekonomichefen och redovisningscontrollern likt övergången till IFRS tittat på 

årsredovisningar för att se hur IFRS 16 behandlas, dock utan någon bra rapport att jämföra med. 

De har även som avsikt att använda sig av sitt nätverk av tidigare kollegor och andra ekonomer. 

Slutligen säger ekonomichefen att hela processen ska dokumenteras med rutinbeskrivningar. I 

praktiken tror ekonomichefen inte heller att de kommer att behöva några speciella system annat 

än Excel för framtagandet av modellen. Redovisningscontrollern menar att en sådan Excel-mall 

inte bör vara svårt för en redovisningsekonom att upprätta och att Excel bör vara ett bekant verktyg 

för ekonomer. 
 
Redovisningscontrollern upplever att interna utvärderingar kring arbetsprocesser inom 

ekonomiavdelningen diskuteras löpande i en dialog där det är högt i tak. Enligt 

redovisningscontrollern och verksamhetscontrollern är möjligheten att utforma sina egna 

arbetsuppgifter väldigt stor då ekonomichefen upplevs som prestigelös och mycket villig att bolla 

idéer och tankar med personalen, vilket senare framställs i deras slutresultat. 

Redovisningscontrollern uttryckte att detta var något som fick arbetsplatsen att kännas som 

optimal att jobba på.   
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Vi kan se att implementeringen av IFRS 16 i många fall ser ut på samma sätt som vid övergången 

till IFRS år 2014. Utbildningar online och på plats genomförs i båda fallen. Diskussioner kring 

den nya standarden sker på ekonomiavdelningen. Revisorer och andra företags årsredovisningar 

och används som ett stöd i implementeringen tillsammans med ett kontaktnät som finns tillgänglig 

för rådfrågning.  
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5. ANALYS 

I analyskapitlet presenteras en fördjupning i den empiriska data som sammanställdes i det föregående 

kapitlet. De första tre delavsnitten i analyskapitlet är utvalda efter samma utgångspunkter som i 

teorikapitlet och kommer därav att ställas mot varandra. Analyskapitlet avslutas med en jämförande analys 

där de mest centrala aspekterna lyfts ut och jämförs mot varandra. 

5.1 Regulativa aspekter vid utformning av arbetsrutiner i enlighet med IFRS 

16 

Resultatet i vår studie pekar på att den främsta anledningen till redovisning enligt IFRS är för att 

företaget ska kunna redovisa sina fastigheter till verkligt värde då det bättre speglar företagets 

affärsidé där de förädlar fastigheter och därmed genererar stora övervärden. Vidare tyder resultatet 

på att det också kan vara för att företaget vill vara så transparent som möjligt gentemot sina 

intressenter, samt för att kunna jämföra sig med ett börsnoterat fastighetsbolag. Anledningen till 

att företaget har valt att frivilligt gå över till IFRS upplevs alltså inte vara för att de upplevde en 

press från en institution såsom IFRS-stiftelsen. Detta säger alltså emot vad Judge et al. (2010) 

nämner, att en av de största anledningarna till att företag väljer att redovisa enligt ett internationellt 

regelverk är för att det finns institutioner som pressar eller influerar ett företag att redovisa enligt 

internationella regelverk. Dessa anledningar till att fallstudieföretaget gick över till IFRS kan alltså 

tolkas som bakgrunden till utformningen av arbetsrutiner enligt IFRS 16. 
 
I och med att fallstudieföretaget tidigare har valt att självmant gå över till redovisning enligt IFRS 

måste de nu anamma samtliga regler och framtida förändringar som IFRS kan komma att kräva, 

såsom IFRS 16. Detta beslut i sin tur innebär att IFRS-stiftelsen sätter press på företaget att 

efterleva regelverket. DiMaggio & Powell (1983), Tuttle & Dillard (2007) och  Zetterquist (2009) 

menade att detta kan förstås av att de har en starkare auktoritär organisation att förhålla sig till och 

de formella och informella krav som ställs och det i sin tur leder till homogenisering. För att 

efterleva de formella och informella krav som IFRS ställer visar resultatet i denna studie att 

fallstudieföretaget utformar arbetsrutiner som innebär att de använder sig av riskanalyser, 

information från leasegivare, revisorer, artiklar, kurser, årsredovisningar och sitt kontaktnät. 

Fallstudieföretaget har även utsett redovisningscontrollern som processansvarig med ett 

huvudansvar för att tolka och implementera arbetsrutiner på ett regelrätt sätt enligt IFRS 16. Det 

faktum att de använder sig av dessa arbetsrutiner för att säkerställa att regler följs kan vara en följd 

av den regulativa mekanismer som DiMaggio & Powell (1983), Tuttle & Dillard (2007) och  

Zetterquist (2009) nämnde. Revisorer, artiklar, kurser, årsredovisningar och kontaktnät är 

tillgängliga för alla företag som redovisar enligt IFRS. Genom att företagen använder sig av 

liknande källor till information för att efterleva regler kan det innebära att företagen arbetar enligt 

liknande arbetsrutiner och arbetssätt. Därav är det möjligt att de rutiner som identifierats i den här 

studien har formats av dessa regulativa mekanismer som över tid kan leda till en homogenisering 

av organiiationsfältet. 
 
Resultatet i denna studie visar även att fallstudieföretagets införande av arbetsrutiner i enlighet 

med IFRS 16 i dagsläget inte är färdigställt. Scott (2013) och Tomkins och Groves (1983) menar 

att regler är en social konstruktion som måste följas och anpassas efter för att undvika bestraffning. 

Vidare visar resultatet att reglerna som IFRS ställer är sådana att fallstudieföretaget inte är tvingade 

att färdigställa implementeringen av IFRS 16 inför delårsboksluten. En anledning till att 
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implementeringen inte är färdigställd kan vara för att leasingposterna inte har varit av varken nog 

väsentlig art eller prioritet för att de skulle ha färdigställt implementeringsarbetet redan i januari 

då standarden trädde i kraft. En annan förklaring kan vara att årsbokslutet för 2018 har fått en 

högre prioritet än implementeringen av IFRS 16 då det är först inför bokslutet för 2019 som 

implementeringen måste vara klar. Därmed kan fallstudieföretaget vänta med att färdigställa 

implementeringen utan att straffas. 
 
Resultatet i studien visar att fallstudieföretaget använder sina revisorer som rådgivare och en 

kvalitetskontroll för om de framtagna rutinerna för redovisningen är i linje med reglerna. Enligt 

Scott (2013) tenderar institutioner med ett regulativt arbetssätt övervaka och monitorera sina 

anställda för att säkerställa att regler följs och därefter straffa eller belöna de anställda beroende 

på hur resultatet blir. Anledningen till att fallstudieföretaget använder sig av revisorer kan mer 

tolkas som en extern kontroll på att redovisningen följer IFRS-reglerna, snarare än ett internt 

regulativt övervakande. Så länge IFRS-regelverket följs och rutiner är möjliga att efterlevas av de 

anställda, har de som ansvarar för förändringsprocesserna hög ansvarsfrihet att utforma sina 

arbetsuppgifter. Därav tyder resultatet i denna studie på att intern bestraffning och belöning inte är 

väsentligt vid utformandet av arbetsrutiner på fallstudieföretaget. 

5.2 Normativa aspekter vid utformning av arbetsrutiner i enlighet med IFRS 

16 

Resultatet i denna studie visar att det är ekonomichefen och redovisningscontrollern som har 

huvudansvaret för implementeringen av IFRS 16. Det framgick vidare i studien att ekonomichefen 

är delaktig då han har det övergripande ansvaret för alla ekonomiska frågor på företaget. 

Redovisningscontrollern är företagets “spjutspets” när det kommer till redovisning och därmed 

huvudansvarig för tolkning och tillämpning av regler. Detta framgår tydligt i 

redovisningscontrollerns anställningskontrakt och därför blev redovisningscontrollern 

processansvarig vid implementeringen av IFRS 16. Dessa nyckelresultat kan förstås genom vad 

Zetterquist (2009), DiMaggio & Powell (1983) och Tuttle & Dillard (2007) säger om de normativa 

mekanismerna och dess homogenisering, vilket kan ske genom att människor är mer benägna att 

anställa personal med liknande bakgrund, värderingar och normer. Mer specifikt tenderar personer 

inom samma profession eller som har genomgått liknande utbildningar på samma universitet att 

dela samma förhållningsramar (Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983; Tuttle & Dillard, 

2007).  
 
Resultatet i denna studie visar att samtliga respondenter har studerat på civilekonomprogrammet 

på Luleå Tekniska Universitet, dock med olika inriktningar och olika tidpunkter. De normativa 

mekanismerna kan ha påverkat att de anställda på ekonomiavdelningen med en liknande 

utbildningsbakgrund tycks dela samma uppfattningar om vad varje person har för roll och vad som 

förväntas av varje person. Vidare har ekonomichefen och redovisningscontrollern tidigare arbetat 

tillsammans på ett annat företag än det företag som är föremål för denna fallstudie, där 

ekonomichefen hade samma befattning som på fallstudieföretaget. Därav kan det vara möjligt att 

redovisningscontrollern har fått huvudansvaret för tolkningen och tillämpningen av IFRS 16 då 

han likt ekonomichefen har studerat på Luleå Tekniska Universitet och även tidigare arbetat med 

ekonomichefen och möjligtvis dela liknande förhållningsramar, normer och värderingar. Till följd 

av dessa normativa mekanismer kan det leda till att de huvudansvariga för implementeringen delar 

samma bild av hur implementeringsarbetet ska genomföras. Vidare visar resultatet i denna studie 
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att de som involveras i implementeringsprocessen använder sig av ett kontaktnät av ekonomer, 

tidigare arbetskollegor och revisorer. En möjlig tolkning till att de gör detta kan vara för att 

redovisningscontrollern har en tidigare erfarenhet inom revisionsyrket och därmed har en större 

förståelse av fördelarna med att använda sig av revisorer. Det kan också vara för att ekonomichefen 

tidigare har erfarenhet från en tidigare arbetsplats där användandet av revisorer var vanligt 

förekommande. En annan förklaring kan vara att ekonomichefen har en skapat sig ett stort 

kontaktnät genom sina tidigare yrkesroller och tar därmed hjälp av dessa. 
 
Resultatet i vår studie visar att det praktiska arbetet hittills har bestått av diskussioner mellan 

ekonomichefen och redovisningscontrollern om vad som ska göras härnäst i 

implementeringsprocessen av IFRS 16 utifrån deras roller som huvudansvariga. I studien har det 

framgått att de ska använda sig av Excel-mallar som beräkningsmodell för jämförelse med 

leasegivarnas information samt riskanalyser. Vidare framgick det att redovisningscontrollern inte 

läser regler ordagrant när en ny standard ska implementeras. Detta kan förstås genom att Scott 

(2013) beskriver värderingar som något önskvärt eller fördelaktigt i en organisation, medan normer 

syftar till hur saker och ting bör göras för att uppnå målet. Vidare menar Scott (2013) att normer 

och värderingar skapar roller och att anställda i sin tur utgår utifrån vad som förväntas av deras 

tilldelade roll och anpassar beteende och handlingar därefter. Att de som involveras i 

implementeringen börjar arbetet med att sätta sig ner tillsammans och diskutera vad som ska göras 

härnäst, samt att de ska använda sig av en Excel-mall för beräkningsmodellen och slutligen 

genomföra en riskanalys kan vara en följd av att de anser att det är det bästa tillvägagångssättet för 

att nå slutmålet med implementeringen och därmed leva upp till sina roller som processansvariga 

för implementeringen av IFRS 16 i fallstudieföretaget. Tar man redovisningscontrollern som 

exempel anses det inte som optimalt att läsa regelverk ordagrant för att kunna leva upp till sin roll 

som företagets redovisningsexpert. Anledningen kan vara att redovisningscontrollerns värderingar 

kring arbetet är detta inte skapar kunskap för hur reglerna får tolkas. Då reglerna möjliggör en egen 

tolkning har redovisningscontrollern utrymme att utforma egna arbetsrutiner. Resultatet visar dock 

på att normerna tycks vara att de börsnoterade bolagen lämnar en redovisning som är allmänt 

accepterad och därmed kan fallstudieföretaget undvika att argumentera för hur de har valt att tolka 

reglerna och därmed även hur de har utformar arbetsuppgifterna som ska möjliggöra redovisning 

i enlighet med IFRS 16. 
 
Resultatet i vår studie visar även att verksamhetscontrollern kommer ha en roll i redovisningen 

enligt IFRS 16, men inte i en sådan utsträckning att det anses rimligt att han ska sitta med vid 

tolkningen och implementeringen av reglerna. Vidare visar resultatet att personal som berörs av 

implementeringen däremot ska genomföra feedback på beräkningsmodellen av de leasade 

tillgångarna, där de får bedöma kvaliteten på denna. Burns & Scapens (1999) menade att man vid 

förändringar inom organisationer måste involvera berörd personal för att dessa ska ha tid att 

acceptera förändringen och de arbetsrutiner som tas fram. Att involvera personal i 

förändringsprocessen kan även leda till en form av självuppfyllelse, då Heclo (2008) menade att 

möjligheten att påverka eller att utforma egna rutiner är essentiellt i människans natur. En 

anledning till att ekonomichefen inte bara involverar redovisningscontrollern i 

implementeringsprocessen, utan även verksamhetscontrollern, kan alltså vara för att detta kan leda 

till en högre acceptans och självuppfyllelse bland de som faktiskt ska jobba med redovisning enligt 

IFRS 16. Vidare menade Alsharari et al. (2019) utövandet av makt kan vara ett tillvägagångssätt 

till minskade konflikter och motstånd inom en organisation när nya arbetsrutiner ska 

implementeras. Resultatet i vår studie visar att både redovisningscontrollern och 
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verksamhetscontrollern känner tillit från ekonomichefen och att man har handlingsfrihet att 

utforma och påverka sina egna arbetsuppgifter. Detta var tydligt framförallt då det framgick i 

studien av redovisningscontrollern och verksamhetscontrollern att de ska upprätta ett register för 

de leasade bilarna, vilket de nämnde som en av fördelarna med IFRS 16 då de får en mer intern 

öppenhet. Resultatet i studien tyder på att ekonomichefen gav redovisningscontrollern och 

verksamhetscontrollern handlingsfrihet att upprätta detta register, vilket indikerar på att utövandet 

av makt inte verkar ha varit en faktor som har utformat arbetsrutiner vid implementeringen av 

IFRS 16. Detta tyder på att ekonomichefen anser att det är de som i praktiken ska följa de 

framtagna arbetsrutinerna som också har den bästa kunskapen för hur dessa arbetsrutiner ska tas 

fram. 

5.3 Kognitivt kulturella aspekter vid utformning av arbetsrutiner i enlighet 

med IFRS 16 

Som tidigare har nämnts i analysen visar resultatet i denna studie att redovisningscontrollern är 

huvudansvarig för tolkningen av IFRS 16 samt att en Excel-mall ska användas som 

beräkningsmodell för de leasade tillgångarna. Vidare visar resultatet att fallstudieföretagets 

personalbilspolicy ska förbli oförändrad och fortsatt reglera användandet av personbilar. Som 

resultatet i denna studie visar, innebär det att de som utformar de nya arbetsrutinerna för leasing 

av personalbilar enligt IFRS 16 måste hålla sig inom vissa ramar när det gäller vilka sorters bilar 

personalen får köra och över hur lång tid dessa leasingkontrakt ska sträcka sig. Att ta beslutet att 

fallstudieföretaget ska leasa samma bilmodell till alla medarbetare med personalbil eller att 

leasingperioderna ska vara längre för att på så sätt underlätta redovisningen är därmed ingenting 

som är aktuellt. Dessa nyckelresultat kan förstås genom de kognitiva ramar som leder till att 

individer tar saker för givet i sin vardag enligt Scott (2013) och i detta fall är det möjligt att det tas 

för givet att rådande personalbilspolicy ska fortsatt gälla och därför har både ekonomichef och 

redovisningscontrollern nämnt denna policy. 
 
Följaktligen påverkas också människors värderingar, omdöme och handlingar av denna ram som 

kan göra att saker tas för givet (Scott, 2013; Hofstede, 1984). Att det blev just 

redovisningscontrollern som har huvudansvaret för tolkningen av IFRS 16 kan vara ett resultat av 

att redovisningscontrollern är företagets spjutspets när det kommer till redovisningen. Med tanke 

på att han är den enda som har läst redovisning som inriktning under sin utbildning och dessutom 

är redovisningscontroller med bakgrund inom revision är det mycket möjligt att det tas för givet 

på fallstudieföretaget att han är det lämpligaste valet när en ansvarig för tolkningen av IFRS 16 

ska utses. Det är även möjligt att det togs för givet att Excel ska användas. Det kan möjligtvis 

förstås av att Excel är ett sådant verktyg som tas för givet att alla ekonomer ska ha kompetensen 

att hantera Excel då det framförallt är ett vanligt verktyg, men även för att det framgår från 

redovisningscontrollern att en redovisningsekonom bör känna sig trygg att upprätta Excel-

modeller. En annan bidragande anledning till detta kan vara det faktumet att ekonomichefen har 

tidigare arbetat på ett företag som redovisar enligt IFRS och där var upprättandet av 

värderingsmodeller ett vanligt inslag. Om det skulle vara så att Excel var det verktyg som de 

använde sig av för detta kan det vara så att det har bidragit till att de eventuellt tog det för givet att 

Excel ska användas även i detta fall.  
 
Vidare har vi tidigare nämnt att resultatet i denna studie har pekat på att en stor del av arbetet när 

det kommer till att sätta sig in i redovisningsstandarder kommer att göras genom att ta inspiration 
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från andra årsredovisningar snarare än att de främst läser ordagrant från regelverket. Resultatet i 

studien visar även att de kommer att använda sig av sitt kontaktnät för att minska osäkerheten med 

redovisniningen. Dessa nyckelresultat kan förstås med hjälp av vad Zetterquist (2009), DiMaggio 

& Powell (1983) och Tuttle & Dillard (2007) säger om mimetiska mekanismer som återfinns inom 

den kognitivt kulturella aspekten av institutioner enligt Scott (2013). Inom den kognitivt kulturella 

beståndsdelen inom institutionell teori sker homogeniseringen inom organisationsfält genom att 

organisationer tenderar att imitera andra organisationer och då framförallt när den imiterande 

organisationen upplever att en osäkerhet finns (Zetterquist, 2009; DiMaggio & Powell, 1983; 

Tuttle & Dillard, 2007). Ofta imiteras framgångsrika organisationer som kan ses som en förebild 

för att minska osäkerhet och spara in resurser. (Zetterquist, 2009). Valet av att använda sig av 

förebilder är också ett sätt att öka legitimiteten enligt DiMaggio & Powell (1983).  
 
Med detta i åtanke kan det vara så att fallstudieföretaget bidrar till en homogenisering inom 

organisationsfältet genom att den nya leasingstandarden möjligtvis skapar en osäkerhet på 

företaget om hur de ska förhålla sig till redovisning av leasing. De mimetiska mekanismerna kan 

ha format företagets val i att hantera osäkerhet genom att använda andra börsnoterade företag och 

ekonomer som förebilder för sin redovisning och därmed få vägledning i hur det principbaserade 

regelverket ska tillämpas i ett bokslut. Det kan också vara för att fallstudieföretaget kan spara in 

resurser i form av tid och pengar genom att imitera andra aktörer. Slutligen kan en annan orsak till 

imitationen av andra företag  vara för att de ser den redovisning som börsnoterade bolag upprättar 

som högkvalitativ och genom att upprätta en liknande redovisning ökar de legitimiteten och 

trovärdigheten för sin egen redovisning. 
 
Vidare visar resultatet i vår studie att ekonomichefen menade att IFRS 16 gör att verksamheten 

blir mer öppen och transparent för intressenter, i likhet med vad Liviu-Alexandru (2018) kom fram 

till i sin studie. Något som däremot skiljer från tidigare forskning gällande IFRS 16 är att 

respondenterna inte belyser förändringen i balansräkningen och dess påverkan på nyckeltalen som 

en negativ faktor, vilket Nurkasheva et al. (2018), Özturk & Sercemeli (2016) och Ericson & 

Skarphagen (2015) menade är en följd av den nya standarden. En förklaring till detta kan vara att 

både ekonomichefen och redovisningscontrollern menade att leasingposterna i företaget inte är 

tillräckligt stora för att påverka balansräkningen, och därav nyckeltalen, negativt. Vidare menar 

Scott (2013) och Hofstede (1984) att människans kognitiva ram och hur man uppfattar 

verkligheten, påverkar handlingar. För att kunna förstå dessa handlingar, menade Weber 

(1924/1968) att man måste undersöka de objektiva förhållandena och de subjektiva 

bedömningarna av dessa förhållanden. Resultatet i vår studie tyder på att bedömningarna som 

fallstudieföretaget har gjort om hur IFRS 16 påverkar verksamheten är i linje med vad tidigare 

forskning kring den nya standarden har kommit fram till. Utformandet av arbetsuppgifter och de 

handlingar som sker vid implementeringsarbetet kan därav möjligtvis grunda sig i att man känner 

sig trygga i hur IFRS 16 ska efterlevas.  

5.4 Avslutande och jämförande analys 

Enligt Zetterquist (2009) är det en svårighet att särskilja de isomorfiska mekanismerna och många 

gånger hänger de ihop med varandra och därför kommer den jämförande analysen att lyfta exempel 

på arbetsrutiner från implementeringsprocessen som kan ha formats av mer än en social aspekt . 

Scott (2013) säger också att regler, normer och kognitiv kultur kan agera som tre starka sociala 

aspekter i institutioner när de tillsammans påverkar människor och organisationer att agera i 
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samma riktning. De kan dock även agera mot varandra då regler vissa gånger kan förespråka ett 

agerande medan normer i ett annat fall kan förespråka någonting annat (Scott, 2013). Resultatet i 

vår studie tyder däremot inte på att någon av de sociala aspekterna har agerat mot varandra, utan 

mer att utformning av arbetsrutiner kan formas av med än en av de sociala aspekterna som har 

beskrivits i studien. 
 
Anledningen till att de anställda på fallstudieföretaget många gånger använder sig av sina revisorer 

som rådgivare kan dels vara för att de vill säkerställa att de är i linje med redovisningsreglerna. 

Det kan också vara en följd av att de anställda på ekonomiavdelningen har tidigare erfarenheter 

från tidigare arbetsplatser där stöd från revisorer var ett vanligt verktyg att använda sig av. 

Anledningen till att de använder sig av andra företags årsredovisningar kan även här vara en följd 

av att de vill minska osäkerheten och redovisa korrekt. Det kan också vara en följd av tidigare 

erfarenheter eller för att de har en uppfattning om att börsnoterade bolag som följer IFRS lämnar 

en redovisning av hög kvalitet som är tillfredsställande för företagets intressenter. Normen på 

företaget tycks vara att IFRS säkerställer en hög redovisningskvalitet. 
 
Användningen av ett kontaktnät, vilket både ekonomichefen och redovisningscontrollern menar 

att de använder, kan vara en följd av att de vill ha hjälp att tolka regler, men också för att det är det 

som är normen inom professionen att ekonomer hjälper varandra över företagsgränserna. Vidare 

finns det mimetiska inslag i detta då personer utanför företaget rådfrågas för att minska graden av 

osäkerhet eller för att de ser på dessa personer och företag som förebilder. I och med 

redovisningscontrollerns bakgrund inom revisionsbranschen brukar han även vända sig till gamla 

revisorskollegor vid behov av stöd. Detta kan tänkas vara en del av redovisningscontrollerns 

kognitiva referensram då hans tidigare erfarenheter möjligtvis kan ha influerat hans sätt att agera. 
 
Anledningen till att fallstudieföretaget ska genomföra en riskanalys kan förstås genom regulativa 

aspekter i form av att riskanalysen är ett verktyg för att minska riskerna för felrapportering. Det 

kan även förstås av normativa aspekter då de som berörs i implementeringen anser att det är det 

bästa tillvägagångssättet att nå det slutliga målet samt för att uppnå de förväntningarna som finns 

på respektive persons roll i implementeringsprocessen. 
 
Anledningen till att redovisningscontrollern är delaktig i implementeringsprocessen och dessutom 

med ett huvudansvar för tolkning och tillämpning av IFRS 16-reglerna kan förstås både genom 

regulativa och kognitivt kulturella aspekter där redovisningscontrollern har bäst koll på IFRS-

regelverket och därmed är mest lämplig för detta. Slutligen kan det också vara en följd av 

normativa aspekter där respondenten med sin redovisningsinriktning från Luleå Tekniska 

Universitet och bakgrund som revisorsassistent. 
 
Handlingsfriheten som upplevs på fallstudieföretaget kan vara intern med normativa aspekter där 

de anställda blir inblandad i implementeringsprocessen och kan påverka sina arbetsuppgifter i den 

mån de själva kommer att påverkas av IFRS 16. En extern handlingsfrihet kan också förstås ur ett 

regulativt perspektiv då IFRS tillåter tolkningar av regelverket. 
 
Slutligen visar resultatet i studien att fallstudieföretaget i många avseenden har eller kommer att 

arbeta på ett liknande sätt som de gjorde när de tidigare genomförde övergången till redovisning 

enligt IFRS år 2014.  
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För att återkoppla till den modell som sammanfattade den teoretiska referensramen i kapitel två 

följer här en tabell för hur framtagandet av arbetsrutinerna vid implementeringen av IFRS 16 kan 

ha formats av de tre sociala aspekterna: Regler, normer och kognitiv kultur. 

 
Tabell 4. Utformning av arbetsrutiner vid implementering av IFRS 16. 

 

Tabellen åskådliggör de arbetsrutiner som ekonomichefen och redovisningscontrollern har arbetat 

med eller ska arbeta med för att implementera IFRS 16. Vidare visar tabellen att det är möjligt att 

flertalet av dessa arbetsrutiner har formats av mer än en av de sociala aspekterna som nämns inom 

institutionell teori. De punkter som är fetmarkerade i tabell 4 är de arbetsrutiner som resultatet i 

studien har identifierat som unikt för en av de sociala aspekterna. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras först huvudresultaten från analysen och studiens forskningsfråga och syfte 

besvaras. Avslutningsvis förs en diskussion av studien och framtida forskning kring ämnet. 

6.1 Slutsatser 

I denna studie besvaras forskningsfrågan om hur ekonomichef och controllers på 

fallstudieföretaget arbetar för att implementera IFRS 16. Detta har vi gjort genom att beskriva och 

analysera företagets implementering av IFRS 16 för att skapa förståelse för hur ekonomichefen 

och controllers tar fram arbetsrutiner i enlighet med den nya leasingstandarden. För att analysera 

implementeringen av IFRS 16 och skapa en förståelse för hur detta görs har vi låtit oss inspireras 

av den institutionella teorin och främst genom den nyinstitutionella inriktningen. Den 

nyinstitutionella teorin har varit till hjälp för att förstå varför företag utformar arbetsrutiner för 

redovisningen på ett visst sätt och hur aktörerna inom företaget anammar denna utformning. 
 
Vid implementeringen av IFRS 16 utsågs ekonomichefen och redovisningscontrollern som 

huvudansvariga och där var redovisningscontrollern processansvarig för tolkningen och 

tillämpningen av reglerna. Det praktiska arbetet hittills har bestått av diskussioner mellan de 

huvudansvariga om vad som ska göras härnäst i implementeringsprocessen av IFRS 16. Det 

framkom även att den processansvariga inte läser regler ordagrant när en ny standard ska 

implementeras, utan istället utformas arbetsrutiner utifrån vad som förväntas av 

redovisningscontrollern i sin roll som processansvarig. En stor del av arbetet när det kommer till 

att sätta sig in i redovisningsstandarder görs genom att ta inspiration från andra årsredovisningar 

snarare än att ordagrant läsa regelverket. Därmed kan de även undvika att de behöver argumentera 

för de tolkningar som görs av regelverket samt spara tid och resurser på att göra som andra företag. 

Vid utformningen av arbetsrutinerna för redovisning enligt IFRS 16 finns det även likheter med 

hur övergången till IFRS hanterades. Mer specifikt är det genom att använda sig av revisorer, 

artiklar, sitt kontaktnät samt att de genomgår kurser för att säkerställa att de redovisar korrekt enligt 

reglerna.    
 

Vidare är även riskanalyser och användningen av leasegivarna som inleverantör av information 

för hur leasingen ska värderas och bokföras ett sätt att minska riskerna för felrapportering. Detta 

gör de genom att leasa alla bilar från en och samma leverantör. Excel-mallar kommer användas 

som beräkningsmodell för jämförelse med leasegivarnas information istället för att köpa ett färdigt 

IT-system för detta. Vidare ska personal som berörs av implementeringen ge feedback på 

beräkningsmodellen av de leasade tillgångarna, där de får bedöma kvaliteten på denna. 

Personalbilspolicyn ska förbli oförändrad och fortsatt reglera användandet av personbilar. Det 

framgår även att det finns en handlingsfrihet vid utformandet av arbetsrutiner och att berörd 

personal kan påverka sina egna arbetsuppgifter. Slutsatsen som kan dras av de arbetsrutiner som 

har identifierats i denna studie är att det underlättar att ta hjälp utanför företaget för att kunna lämna 

en korrekt redovisning som upprättas med mindre resurser i anspråk än om allt jobb skulle ske 

internt på företaget. 

      

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att de arbetsrutiner som vi i denna studie har identifierat kan ha 

formats av sociala aspekter inom institutionell teori. Det vill säga regler, normer och kognitiv 

kultur med sina underliggande isomorfiska mekanismer. Vissa av de nämnda arbetsrutinerna kan 
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ha blivit formade av de regulativa aspekterna, bland annat genom att IFRS-stiftelsen sätter press 

på fallstudieföretaget. Vissa arbetsrutiner kan ha formats av normativa aspekter där bland annat 

rollerna på fallstudieföretaget formar hur de berörda i implementeringsprocessen arbetar och hur 

de i sin tur utformar rutiner för redovisning enligt IFRS 16. De kognitivt kulturella aspekterna kan 

i sin tur ge en förståelse för hur arbetsrutinerna har formats, bland annat genom att imitera liknande 

företag. Flertalet av de identifierade arbetsrutinerna i implementeringsprocessen kan ha formats 

av mer än en av de sociala aspekterna har men vi har inte sett att någon av dessa aspekter har 

format implementeringsarbetet mer eller mindre än någon av de andra aspekterna. Avslutningsvis 

visar även denna studie att företaget vid implementeringen av en ny IFRS-standard tenderar att 

arbeta på ett liknande sätt som vid övergången till IFRS. 

6.2 Diskussion 

De slutsatser som denna studie har resulterat i kan delvis förstås med hjälp av olika aspekter inom 

institutionell teori. Att peka på en arbetsrutin som företaget har tagit fram för att följa IFRS 16 och 

påstå att denna handling enbart kan förstås av regulativa aspekter och tvingande mekanismer är 

därför mycket svårt. En handling kan ha många förklaringar till varför den sker och i vissa fall kan 

de olika institutionella sociala aspekterna motverka varandra. Det kan finnas fall då regulativa 

aspekter formar ett agerande medan normer i ett annat fall kan forma människor att agera i motsats 

med regler. Detta är dock ingenting som har identifierats i denna studie. I denna studie har vi enbart 

sett tendenser för att utformandet av en arbetsrutin kan ha formats av fler än en av de sociala 

aspekterna. Som ett exempel på att en arbetsrutin kan ha formats av flera aspekter är användningen 

av revisorer. Det kan dels vara för att de som ska implementera IFRS 16 vill säkerställa att de är i 

linje med redovisningsreglerna och därmed spelar de regulativa aspekterna in, men det kan också 

vara en följd av att samma personer har tidigare erfarenheter från tidigare arbetsplatser där stöd 

från revisorer var ett vanligt verktyg att använda sig av och i ett sådant fall spelar de normativa 

aspekterna in. 

6.2.1 Framtida forskning  

Denna studie har med sin kvalitativa ansats bidragit till att skapa en förståelse för hur berörd 

personal på ekonomiavdelningen påverkas av sociala aspekter i sin strävan att efterleva de tekniska 

aspekterna i IFRS 16. Vidare kan denna studie vara till hjälp för andra företag som överväger att 

frivilligt redovisa enligt IFRS då fallstudieföretaget har gjort en övergång till IFRS och nu tvingas 

anpassa sig till IFRS 16. Vid ett sådant beslut måste andra företag överväga hur eventuella framtida 

IFRS-standarder kan komma att påverka deras redovisning. Då det valda fallstudieföretaget endast 

har bilar som leasingobjekt framgick det att balansräkningen inte kommer att påverkas nämnvärt. 

Det skulle därav vara av intresse att undersöka ett företag vars balansräkning belastas i högre grad 

vid införandet av IFRS 16, såsom ett industriföretag som leasar maskiner eller liknande. Vidare 

skulle framtida forskning också kunna jämföra resultaten i denna studie med ett liknande företag i 

fastighetsbranschen för att undersöka om det finns liknande tendenser för hur arbetsuppgifterna 

inom redovisning kan tänkas formas av de tre sociala aspekterna. 
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BILAGOR 

Intervjuguide - Ekonomichef & controller 
Berätta kortfattat om företaget 

  

Berätta kortfattat om din roll och vilka ansvarsområden den omfattar? 

  

Vad har du för erfarenhet inom ekonomyrket? 

  

Hur länge har du haft din nuvarande roll inom företaget? 

  

Vad har du för högskoleutbildning? 

  

Vilken inriktning har du läst? 

  

Vilka personer var involverade i övergången till IFRS? 

  

Hur gick det till när ni skulle sätta er in IFRS-regelverket, exempelvis med utbildning? 

  

Är det någonting som har varit särskilt problematiskt vid övergången till IFRS? Utveckla gärna. 

  

Vad är enligt dig den främsta fördelen med IFRS 16 för er som företag? 

  

Hur ska ni rent praktiskt arbeta för att säkerställa dessa fördelar? 

  

Vad är enligt dig den främsta fördelen med IFRS 16 för era intressenter? 

  

Vad är enligt dig den främsta nackdelen eller utmaningen med IFRS 16 för er som företag? 

  

Finns det någonting ni kan göra för att motverka dessa nackdel/nackdelar? 

  

Är det någonting som har varit särskilt problematiskt vid övergången till IFRS 16? Utveckla gärna. 

  

Vad förväntas av dig i er övergång till redovisning enligt IFRS 16? 

  

Vad förväntar du dig av de andra på ekonomiavdelningen som berörs i övergången till redovisning 

enligt IFRS 16? 

  

Hur har regeländringen till IFRS 16 tagits emot av: 

a)  Ekonomiavdelningen 

b) Ledningen 

c)  Verksamheten 

  

I dagsläget har ni kommit fram till att en ni behöver en modell för beräkning av 

nyttjanderättstillgången och leasingskulden. Hur har processen sett ut när ni har kommit fram till 

detta? 
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Vilka har varit delaktiga i denna process? 

  

Hur pass avgörande är det att leasegivarna, exempelvis Volvo Finans kan förse er med en modell 

för hur de leasade bilarna ska bokföras? 

  

Hur mycket får det kosta för den här tjänsten? Vart går gränsen för att ni ska göra det själv? 

  

Hur kommer ni i slutändan kunna säkerställa att ni har gjort ett bra jobb? 

  

Är det någon du brukar vända dig till för rådfrågning? Både inom företaget men även utanför? 

  

Hur har er kontakt med revisorer sett ut eller hur tror du att den kommer se ut? 

  

Hur brukar det se ut när du ska sätta dig in i nya redovisningsregler, exempelvis genom utbildning 

eller egen inläsning/studier? 

  

Vilka kompetenser är nödvändiga för att kunna redovisa enligt de nya reglerna? 

  

Har ni har dessa kompetenser i dagsläget? 

  

Hur gör ni för att säkerställa dessa kompetenser? 

  

Är det någon eller några som har ett huvudansvar för att regler följs? varför/varför inte? 
 
Har ni några förebilder eller företag som ni vill eller brukar jämföra er med i er redovisning? 

Vilket/vilka är dessa? 

  

Hur upplever du din egen möjlighet till handlingsfrihet när det kommer till att utforma 

arbetsrutiner? 
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Mailutskick 

Berätta kortfattat om din roll och vilka ansvarsområden den omfattar? 

Vilket ansvar har du när det kommer till de fordon som leasas? 

Vad har du för erfarenhet inom ekonomyrket? 

Hur länge har du haft din nuvarande roll inom företaget? 

Hur bra koll känner du att du har på leasingstandarden IFRS 16 i dagsläget? 

● Eventuella fördelar med standarden 

● Eventuella nackdelar med standarden 

Hur tror du att den nya leasingstandarden kommer att påverka dig i din arbetsroll? 

Är det någon du brukar vända dig till för rådfrågning? Både inom företaget men även utanför? 

Hur brukar det se ut när du ska sätta dig in i nya redovisningsregler, exempelvis genom utbildning 

eller egen inläsning/studier? 

Hur upplever du din egen möjlighet till handlingsfrihet när det kommer till att utforma 

arbetsrutiner? 

 
 


