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Sammanfattning 

Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting 
Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en ny leasingstandard. Syftet är att skapa 
konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska underlätta 
användarnas ekonomiska beslut. Tidigare studier visar att den nya leasingstandarden 
medför effekter på företagens redovisningen och finansiella nyckeltal. Emellertid finns lite 
kunskap om hur företagen på Large Cap förbereder sina investerare på en ny 
leasingstandard. Följaktligen är syftet med studien att beskriva hur svenska Large Cap 
företag väljer att förbereda sina investerare med upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella 
rapporter. Vidare syftar studien till att förklara hur graden av förberedelse påverkas av 
leasingintensitet, antal bevakande analytiker och vilken implementeringsmetod företagen 
väljer vid införandet IFRS 16. För att satisfiera syftet användes agentteorin och teorin om 
frivilliga upplysningar för att analysera och förklara företagens val att lämna förberedande 
upplysningar. Upplysningarna kvantifierades genom att upplysningarna i företagens fjärde 
kvartalsrapport och årsredovisning 2018 kodades med en diskret variabel. Resultatet visar 
att företagen på Large Cap förbereder sina investerare med mer omfattande upplysningar i 
årsredovisningen jämfört med kvartalsrapporten. Företagen bedömer att kvalitativa 
upplysningar är av mer väsentligt värde för investerare än kvantitativa upplysningar 
eftersom de kan skapa bättre förståelse för leasingstandardens innebörd hos investerare. 
Vidare visar studien att varken leasingintensitet, antal bevakande analytiker eller val av 
implementeringsmetod påverkar företagens förberedande upplysningar. Den rimligaste 
tolkningen är att leasingintensiva företag inte bedömer att effekterna av leasingstandarden 
är av mer väsentligt värde för investerare än icke-leasingintensiva företag. En förklaring till 
att det inte föreligger ett samband mellan antal analytiker och företagens förberedande 
upplysningar kan förklaras av att företagen inte upplever att upplysningar om 
leasingstandarden leder till fördelar. Istället kan upplysningarna resultera i negativa 
marknadsreaktioner. Resultatet visar även att en övervägande andel av företagen på Large 
Cap föredrar den förenklade metoden till förmån för den retroaktiva metoden vid 
implementering av leasingstandarden. Författarna kan emellertid inte dra säkra slutsatser 
om företagen som använder den retroaktiva metoden förbereder sina investerare med mer 
omfattande upplysningar än företagen som använder den förenklade metoden. 
 
Nyckelord: Grad av förberedelse, upplysningar, frivilliga upplysningar, leasingintensitet, 
analytiker, implementeringsmetod, investerare, informationsasymmetri.  



 

   
 

Abstract 

The Financial Accounting Standard Board (FASB) and International Accounting Standard 
Board (IASB) have jointly developed a new accounting standard for leases. The main 
objective is to harmonize accounting across international borders with a common new lease 
standard and to ameliorate financial reporting for users of financial reports. Furthermore, 
researchers have discovered that the new lease standard has a significant impact on firms 
accounting and key financial ratios. Meanwhile, there is barley any studies in the field 
which examines how Swedish Large Cap firms chooses to prepare their investors with 
substantial disclosures on the new lease standard. Therefore, the main purpose of this study 
is to describe how Swedish Large Cap firms chooses to prepare their investors with 
substantial disclosures on the new lease standard in their financial reports. Authors of this 
study also seek to explain how firms lease intensity, number of analyst followers and their 
choice of transition approach have an impact on firm’s preparatory disclosures. To satisfy 
the purpose, the authors of this study choose to deploy agency theory and voluntary 
disclosure theory in order to analyse and explain how firms choose to prepare their investors 
with IFRS 16 disclosures. Firms disclosures in their interim report for the fourth quarter 
2018 and annual report 2018 were quantified with a discrete variable. Furthermore, it 
appears that Swedish firms on Large Cap prepare their investors with more extensively 
disclosures in their annual reports compared to their interim reports. Firms assesses that 
qualitative disclosures are of more material value to investors than quantitative disclosures. 
One explanatory factor may be that qualitative disclosures provide investors with better 
understanding of the new lease standard. Moreover, the study fails to explain the 
relationship between firms lease intensity, number of analyst followers, and firm’s choice 
of transition approach with the firm’s preparatory disclosures. One interpretation is that 
firms with high lease intensity do not assess the impact of the new lease standard to be of 
more material value for investors decisions than firms with low lease intensity. Since the 
study fails to explain the relationship between number of analyst followers and firm’s 
preparatory disclosures, a reasonable interpretation is that firms do not benefit from 
disclosing information about the new lease standard since the information might result in 
negative market reactions. Meanwhile, this study also provides evidence that a significant 
proportion of firms on Large Cap chooses the modified retrospective approach in favour of 
the full retrospective approach to adopt IFRS 16. Although, there is not enough strong 
evidence to support the hypothesis that Swedish firms which adopt the full retrospective 
approach prepare their investors with more extensively disclosures than firms which adopt 
the modified retrospective approach. 
 
Keywords: Preparatory disclosures, disclosures, voluntary disclosures, lease intensity, 
analysts, transition approach, investors, information asymmetry.  
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1. Problemdiskussion 

Redovisningsreglering av leasingavtal har varit föremål för undersökning och debatt i över 
30 år (Spencer & Webb, 2015). Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) 
och International Accounting Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en 
redovisningsstandard för finansiell rapportering avseende operationell leasing (Giner & 
Pardo, 2018; Spencer & Webb, 2015). Syftet är enligt Spencer och Webb att skapa 
konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska tillgodose 
och underlätta användarnas ekonomiska beslut. Den nya standarden IFRS 16 träder i kraft 
för alla räkenskapsår med start under 2019 (IASB - Förord, hämtat 2019).   
 
Den tidigare redovisningsstandarden IAS 17 skapade möjlighet för företagen att 
klassificera leasingavtal antingen som operationell eller finansiell leasing. 
Redovisningsstandarden har kritiserats av många eftersom valfriheten gjort det möjligt för 
företagsledningar att undvika aktiveringar av substantiella summor i balansräkningen 
(Duke, Hiseh & Su, 2009; Giner & Pardo, 2018). En övergång till IFRS 16 innebär istället 
att all leasing av väsentligt värde och med en avtalslängd över ett år ska redovisas i 
balansräkningen (IASB, 2016).   
  
Tidigare forskning genomförd av Beattie, Edwards och Goodacre (1998) och Duke et al. 
(2009) visar att en kapitalisering av operationell leasing i balansräkningen medför en 
signifikant ökning av tillgångar och skulder. Kapitaliseringen påverkar även företagens 
kapitalstruktur och får effekter på nyckeltal och resultatmått (Morales-Días & Zamora-
Ramírez, 2018). Vidare menar Morales-Días och Zamora-Ramírez att effekterna varierar 
mellan olika branscher där leasingintensiva företag med en hög andel operationell leasing 
drabbas i störst utsträckning av redovisningsförändringen. Enligt Hilliard och Neidermeyer 
(2018) och Hamberg, Paananen och Novak (2011) kan förändringar i 
redovisningsstandarder ge upphov till marknadsreaktioner trots att förändringarna inte har 
en reell ekonomisk effekt. En tänkbar förklaring är att investerare inte fattar beslut baserat 
på all tillgänglig information (Libby, Bloomfield & Nelson, 2002). Det finns även 
indikationer på att marknadsreaktionerna i stora företags aktiekurser är lägre än 
reaktionerna i mindre företag när årsredovisningen publiceras (Grant, 1980). Resultatet som 
erhålls i Grants studie tyder på att stora företag förbereder sina investerare med mer löpande 
upplysningar.  
 
Eftersom investerare enligt Beattie, Goodacre och Thomson (2006) har bristfälliga 
kunskaper och erfarenheter av nya redovisningsstandarder är företagens grad av 
förberedelse en viktig fråga. Investerarnas informationsunderläge gentemot 
företagsledningar ger upphov till en informationsasymmetri vilken kan reduceras genom 
att förse investerare med information (Fields, Lys & Vincent, 2001). Enligt Vergoossen 
(1997) är det viktigt att reducera informationsasymmetrin bland annat för att analytiker ska 
få tillgång till företagsinformation eftersom de agerar som en länk mellan företag och 
investerare på kapitalmarknaden. Forskning visar att stora företag lämnar utförligare 
upplysningar i sina redovisningsrapporter (Broberg, Tagesson & Collin, 2010) och följs av 
fler analytiker (Vergoossen, 1997) i jämförelse med företag på Mid, Small Cap och mindre 
listor.   
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Förespråkare för den positiva redovisningsteorin förutsätter däremot att företagsledningen 
endast frivilligt kommer att lämna ytterligare upplysningar till investerare om det föreligger 
ekonomiskt fördelaktiga incitament (Heitzman, Wasley & Zimmerman, 2010; Nagar, 
Nanda & Wysocki, 2003). Healy, Hutton & Palepu (1999) visar att frivilliga upplysningar 
kan leda till högre likviditet i företagets aktie och attraherar fler analytiker att följa 
företaget. Författarna Healy et al. (1999) och Botosan och Plumlee (2002) är även eniga 
om att frivilliga upplysningar kan föranleda till lägre kapitalkostnader. Företagen kan därför 
finna fördelaktiga incitament för att lösa informationsasymmetrin mellan företaget och 
investerarna genom att lämna förberedande upplysningar till analytiker som följer företaget.   
 
I viss mån ställer IFRS regelverket krav på att företagen ska lämna upplysningar i sina 
finansiella rapporter inför en ny redovisningsstandard (IASB - Upplysningar p.30, hämtat 
2019). Enligt IASB ska företagen upplysa om den nya redovisningsstandarden och lämna 
känd information och sådan information som rimligen kan uppskattas och har potentiella 
effekter på företagens finansiella rapporter. För att underlätta för företagen vid införandet 
av IFRS 16 har företagen även möjlighet att välja mellan två implementeringsmetoder 
(IASB - Leasetagare C.5, hämtat 2019). Eftersom det finns två implementeringsmetoder 
vid införandet av IFRS 16 är det intressant att studera hur valet av metod påverkar 
företagens förberedande upplysningar. Den primära anledningen är att kunskap kan erhållas 
om hur valet av implementeringsmetod påverkar företagens förberedande upplysningar 
vilket kan utveckla implementeringen av kommande redovisningsstandarder.   
 
Trots de effekter IFRS 16 får på redovisningen och investerare som använder redovisningen 
som beslutsunderlag är det tämligen outforskat hur företagen förbereder investerare på 
övergången. Baserat på tidigare forskning finns det flera skäl att studera hur företagen 
använder de närmast föregående finansiella rapporterna för att förbereda investerare på en 
kommande redovisningsstandard. Enligt Vergoossen (1997) är finansiella rapporter en 
viktig informationskälla för investerare och företagen använder även sina finansiella 
rapporter för att initialt annonsera nya redovisningsstandarder. De finansiella rapporterna 
kan därför användas som ett instrument av företagen för att förbereda sina investerare. 
Eftersom en ny redovisningsstandard enligt Hilliard och Neidermeyer (2018) och Hamberg 
et al. (2011) kan ge upphov till marknadsreaktioner är det viktigt för leasingintensiva 
företag att förbereda sina investerare med omfattande upplysningar för att undvika 
ogynnsamma aktiemarknadsreaktioner. I synnerhet eftersom tidigare forskning har visat att 
en ny leasingstandard har en signifikant påverkan på företagens redovisning och finansiella 
nyckeltal som ligger till grund för investerarnas beslutsunderlag (Morales-Días & Zamora-
Ramírez, 2018).   
 
Sammanfattningsvis finns det indikationer på att investerare behöver förses med mer 
omfattande upplysningar om nya redovisningsstandarder och det kan även vara ekonomiskt 
fördelaktigt för företagen att förbereda sina investerare med upplysningar. Det är därför 
intressant att kombinera tidigare forskning om effekterna av nya redovisningsstandarder 
med studier om frivilliga upplysningar och sätta det i en förberedande kontext. Det kan 
skapa underlag för att förbättra företagens framtida förberedande upplysningar om nya 
redovisningsstandarder och förklara vilka incitament som driver företagen att frivilligt 
lämna förberedande upplysningar. Följaktligen är det av intresse att undersöka följande 
frågeställning:   
 
Hur använder företag sina finansiella rapporter som ett instrument för att förbereda 
investerare på en kommande förändring i redovisningsstandard?  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur svenska Large Cap företag väljer att förbereda 
sina investerare med upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter. Vidare syftar 
studien till att förklara hur graden av förberedelse påverkas av leasingintensitet, antal 
bevakande analytiker och vilken implementeringsmetod företagen väljer vid införandet 
IFRS 16. 

1.2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt väljer författarna i ett tidigt stadium bekanta läsaren med studiens viktiga 
begrepp (se tabell 1). Tabell 1 beskriver definitioner av de mest centrala begreppen som 
kommer att behandlas frekvent i samtliga kapitel. 
 

Tabell 1. Studiens centrala begrepp 

Definitioner av centrala begrepp 
Begrepp Definitioner 

Grad av förberedelse Avser i vilken utsträckning företagen förbereder sina investerare med upplysningar om IFRS 
16. 

Upplysningar Den information som företagen lämnar i sina finansiella rapporter till allmänheten (Shehata, 
2014). 

Frivilliga upplysningar Företagens val att frivilligt lämna information som de upplever är relevant för investerarnas 
beslutsunderlag i sina finansiella rapporter (Shehata, 2014). 

Leasingintensitet Företagets totala operationella leasingkostnader i förhållande till företagets totala skulder 
(Morales-Días & Zamora-Ramírez, 2018). 

Analytiker Avser personer som yrkesmässigt analyserar företag och förmedlar aktierekommendationer 
till investerare på kapitalmarknaden. 

Implementeringsmetod 
Avser två metoder som företagen kan välja mellan för att redovisa införandet av IFRS 16. 
Metoderna består av den retroaktiva metoden eller förenklingsmetoden (IASB - Leasetagare 
C.5, hämtat 2019). 

Investerare Befintliga och potentiella investerare som använder företagets finansiella rapporter för sina 
investeringsbeslut. 
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1.3 Disposition 

Kapitel 1. Problemdiskussion 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning om effekterna av nya redovisningsstandarder 
samt frivilliga upplysningar för att skapa förståelse för vad som redan har undersökts. 
Baserat på tidigare forskning identifieras en outforskad problematik som leder till studiens 
övergripande frågeställning för att satisfiera studiens syfte. I slutet av kapitlet introduceras 
de mest centrala begreppen som återkommer i studiens samtliga kapitel. 
  
Kapitel 2. Teoretisk referensram 
Kapitlet beskriver de teorier som används för att analysera och tolka studiens resultat. 
Vidare behandlas de effekter som IFRS 16 har på redovisningen och investerares beslut. 
Det redogörs för företagens incitament att lämna frivilliga upplysningar och vilka 
implementeringsmetoder företagen kan använda vid införandet av IFRS 16. Avslutningsvis 
presenteras en analysmodell som beskriver hur företagens grad av förberedelse kan 
påverkas av leasingintensitet, antal bevakande analytiker och val av 
implementeringsmetod. 
  
Kapitel 3. Metod 
Inledningsvis beskrivs och motiveras studiens forskningsdesign, därefter behandlas 
författarnas metodik för litteratursökning berörande forskningsämnet. En pilotstudie 
genomfördes för att skapa förståelse för företagens förberedande upplysningar. Baserat på 
pilotstudien motiveras studiens urval och därefter redogörs det för tillvägagångssättet för 
att samla in och analysera företagens förberedande upplysningar. Avslutningsvis beskrivs 
vilka åtgärder som vidtogs för att stärka studiens reliabilitet och validitet.  
  
Kapitel 4. Resultat 
I första delavsnittet presenteras resultatet för företagens förberedande upplysningar om 
IFRS 16 i företagens finansiella rapporter med deskriptiv statistik för olika 
upplysningskategorier. Därefter redovisas i varje delavsnitt resultatet av de 
regressionsanalyser och T-test som visar hur leasingintensitet, antal analytiker och val av 
implementeringsmetod påverkar företagens grad av förberedelse. 
  
Kapitel 5. Analys 
I det första delavsnittet analyseras hur företagen väljer att lämna förberedande upplysningar 
i sina finansiella rapporter och hur informationsasymmetrin påverkas. I det andra 
delavsnittet analyseras hur leasingintensitet, antal analytiker och företagens val av 
implementeringsmetod påverkar företagens förberedande upplysningar. Baserat på 
analysen görs det tolkningar på vilken inverkan resultatet har på kapitalmarknadens aktörer. 
  
Kapitel 6. Slutsatser 
I kapitlet presenteras studiens viktigaste slutsatser som har erhållits från studiens resultat 
och analys för att besvara studiens syfte. 
  
Kapitel 7. Avslutande diskussion 
Inledningsvis presenteras studiens bidrag till forskningsfältet. Vidare diskuteras vilka 
implikationer studiens resultat får på olika intressenter, vilka utmaningar författarna har 
bemött under studiens gång och hur studien kan förbättras. Kapitlet avslutas med två 
rekommendationer till framtida forskning inom ämnesfältet som är viktiga för att företagens 
förberedande upplysningar ska kunna förbättras. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Agentteorin 

Utgångspunkten i studiens teoretiska referensram bygger på agentteorin som beskriver ett 
så kallat agentförhållanden (Deegan & Unerman, 2011). Vidare beskriver Deegan och 
Unerman att syftet med teorin är att förklara och förutspå hur kontraktuella bestämmelser 
kan skapa incitament för olika parter med divergenta preferenser att uppnå gemensamma 
mål. Ett agentförhållande uppstår till följd av att en eller flera principaler anställer en agent 
som ska utföra tjänster med vissa beslutsrättigheter å principalens vägnar (Jensen & 
Meckling, 1976). Teorin antar att alla individer eftersträvar att maximera sina egna 
självintressen vilket avspeglar att teorin har ett opportunistiskt och rationalistiskt synsätt 
(Deegan & Unerman, 2011). 
 
I denna studie representeras agentförhållandet av investerare som agerar principaler och 
företagsledningen som agerar agenter. Investerare har försett företaget med kapital i syfte 
att erhålla avkastning på sin placering. Istället för att investerarna själva ansvarar för den 
operativa verksamheten delegerar de beslutsfattandet till företagsledningen. Eftersom 
investerarna har inadekvat information om företaget föreligger en informationsasymmetri 
som innebär att företagsledningen har möjlighet att dölja information från investerarna 
(Deegan & Unerman, 2011). Baserat på teorins antagande om att alla individer agerar för 
att maximera sin egen nytta beskriver Deegan och Unerman att agentkostnader kommer 
uppstå om inga konsekvenser finns av att företagsledningen agerar i självintresse på 
bekostnad av investeraren. Det kan handla om att företagsledningen utnyttjar intern 
företagsinformation och företagets resurser för egen vinning på bekostnad av investerares 
avkastning (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Vidare berättar Deegan & Unerman att investerare är medvetna om att företagsledningen 
kommer agera i självintresse och kommer därför försöka ingå i kontrakt som styr 
företagsledningens agerande i linje med deras intressen. Utan dessa kontrakt kommer 
investerarna skydda sig mot agentkostnaderna som följs av att de inte har full insikt i 
företagens agerande genom att betala företagsledningen lägre ersättning. Det leder till att 
företagsledningen har ekonomiska incitament att ingå i kontraktuella bestämmelser i syfte 
att minska agentkostnaderna. Ett sätt för företagsledningen att minska 
informationsasymmetrin och följaktligen agentkostnaderna är att lämna upplysningar i de 
finansiella rapporterna för att försäkra investerarna om att de verkar för deras intressen. 
(Deegan & Unerman, 2011) 
 
På basis av detta kan agentteorin användas för att fullfölja studiens syfte eftersom den kan 
förklara och förutspå varför svenska Large Cap företag väljer att lämna upplysningar till 
sina investerare i sina finansiella rapporter. Teorin är även lämplig att använda eftersom 
kapitalmarknadens parter utmärks av agentförhållanden, där investerare agerar som 
principaler eftersom de eftersträvar att få avkastning på sitt investerade kapital och 
företagen agerar som agenter. Eftersom företagen finansieras av investerare är deras 
primära uppgift att tillfredsställa sina aktieägares ekonomiska intressen. 
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2.2 Teorin om frivilliga upplysningar 

För att förklara hur incitament kan skapas för att minska den föreliggande 
agentproblematiken mellan investerare och företag kan teorin om frivilliga upplysningar 
tillämpas (Shehata, 2014). Shehata beskriver att teorin förklarar att 
informationsasymmetrin mellan investerare och företag reduceras när företagen lämnar 
frivilliga upplysningar i sina finansiella rapporter vilket leder till lägre agentkostnader. För 
att företagen ska lämna frivilliga upplysningar krävs det att fördelarna av att lämna 
upplysningarna överstiger kostnaderna (Heitzman et al., 2010). Det är även förenligt med 
agentteorins antaganden om att alla individer fattar rationella beslut för att satisfiera sina 
egna självintressen (Heitzman et al., 2010; Shehata, 2014).  
 
Fördelarna företagen får av att lämna frivilliga upplysningar refereras enligt teorin ofta till 
lägre kapitalkostnader (Shehata, 2014). Det beror på att företagens kapitalkostnader antas 
innehålla en riskpremie bestående av investerarnas osäkerhet kring den tillgängliga 
informationen om företagen (Healy & Palepu, 2001; Shehata, 2014;). Vidare menar 
författarna att ytterligare upplysningar minskar denna osäkerhet och därmed även 
riskpremien. Företagsledningen har också incitament att lämna frivilliga upplysningar när 
det är sannolikt att företagets aktie är undervärderad och frivilliga upplysningar minskar 
denna sannolikhet (Shehata, 2014). Shehata menar att incitamentet även är starkt hos 
företagsledningen om de riskerar att förlora sin position på grund av att företagets aktie 
eller operationella verksamhet underpresterar och frivilliga upplysningar kan bidra med att 
förklara orsaken till underprestationen.  
 
En annan fördel med frivilliga upplysningar är enligt Heitzman et al. (2010) att företagen 
minimerar risken för att bli indragna i juridiska rättsprocesser till följd av att de har 
undanhållit information från sina investerare. Risken för att bli indragen i juridiska 
rättsprocesser kan även öka till följd av att företagen lämnar felaktiga eller vilseledande 
upplysningar i sina finansiella rapporter vilket kan betraktas som en potentiell kostnad 
(Heitzman et al., 2010). I bredare bemärkelse består kostnaderna av att lämna frivilliga 
upplysningar primärt av kostnaden av att offentliggöra information som minskar företagets 
konkurrenskraft. Det föranleder att kostnadens storlek varierar beroende på vilka 
upplysningar företaget lämnar. Bland annat kan kostnaderna bestå av upplysningar av 
känslig information om företagets hemliga affärer, forsknings- och utvecklingsprogram. 
(Heitzman et al., 2010) 
 
Teorin om frivilliga upplysningar är applicerbar i denna studie eftersom företagens 
förberedande upplysningar om IFRS 16 till övervägande del bygger på frivilliga incitament. 
Teorin kompletterar även agentteorin eftersom teorin sätter företagens perspektiv i fokus 
och skapar mer förståelse för varför företagen lämnar frivilliga upplysningar till sina 
investerare i sina finansiella rapporter. 
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2.3 Redovisningseffekter av införandet av IFRS 16 

Spencer och Webb (2015) undersökte tidigare forskning för att få djupare förståelse varför 
företagen involveras i leasingavtal och hur företagen påverkas av leasingtransaktioner. 
Spencer och Webb resultat visar att operationell leasing är en kostnadseffektiv lösning för 
företag med ekonomiska begränsningar. Emellertid påpekar Spencer och Webb att 
operationell leasing orsakar ekonomiska effekter redovisningsmässigt eftersom det blir 
svårare för redovisningens användare att skapa en god finansiell uppfattning av företaget. 
Beattie et al. (2006) visar att både företag och användare anser att användarnas förmåga att 
bedöma och jämföra företag skulle förbättras av en ny redovisningsstandard som kräver att 
operationell leasing aktiveras i balansräkningen. Det innebär att investerarna skulle höja 
sina riskestimat men inte förändra sina bedömningar avseende återbetalningsförmåga och 
utdelningskapacitet om all operationell leasing skulle kapitaliseras i balansräkningen 
(Beattie et al., 2006).  
 
Införandet av en ny redovisningsstandard för leasing medför en rad ekonomiska effekter på 
olika finansiella nyckeltal som ligger till grund för användarnas ekonomiska beslut (Beattie 
et al., 1998). Både Beattie et al. (1998), Morales-Días och Zamora-Ramírez (2018) och 
Duke et al. (2009) har i sina studier estimerat balans- och resultaträkningar för börsnoterade 
företag och undersökt hur olika finansiella nyckeltal påverkas både före och efter en tänkbar 
förändring i redovisningsstandarden. Författarnas resultat visar att både tillgångar och 
skulder hos de studerade företagen kommer att öka signifikant till följd av den nya 
redovisningsstandarden för de företag som har behandlat sina leasingavtal som operationell 
leasing. Det uppvisas i dessa studier att skuldsättningsgraden stiger på en procent 
signifikansnivå. Beattie et al. (1998) visar även att företagens resultat före räntekostnader, 
skatt, av- och nedskrivningar ökar signifikant till följd av en ny leasingstandard.  
 
Det finns emellertid en divergens i Duke et al. (2009) och Morales-Días och Zamora-
Ramírez (2018) studie avseende hur räntabiliteten på tillgångar påverkas av en ny 
leasingstandard. Anledningen är att Duke et al. (2009) visar att en förändring i 
leasingstandarden påverkar räntabiliteten på tillgångar i olika riktningar beroende på att 
författarna har klassificerat urvalet i två kategorier. Kategorierna utgår från företag vars 
vinst påverkas negativt respektive positivt till följd av den nya redovisningsstandarden. Det 
bör även noteras att beräkningen av räntabilitet på tillgångar skiljer sig mellan studierna 
som är genomförda av Morales-Días och Zamora-Ramírez och Duke, Hiseh och Su. 
Morales-Días och Zamora-Ramírez har justerat resultat efter skatt för räntekostnader 
medans Duke, Hiseh och Su enbart har använt resultat efter skatt för att beräkna räntabilitet 
på tillgångar. Författarna inom forskningsfältet har på ett gemensamt plan studerat 
finansiella nyckeltal på basis av ett investerings- och finansperspektiv som även syftar till 
att skapa underlag för normsättarna avseende en tänkbar leasingstandard (Beattie et al., 
1998; Duke et al., 2009; Morales-Días & Zamora-Ramírez, 2018).  
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2.4 Effekter av förberedande upplysningar om redovisningsstandarder 

En redovisningsstandard där operationella leasingkontrakt kapitaliseras i balansräkningen 
påverkar enligt Beattie et al. (2006) investerarnas beslutsunderlag, bland annat för 
riskutvärdering och uppskattning av framtida kassaflöden. Till skillnad från Giner och 
Pardo (2018) som visar att investerare inte gör en distinktion mellan estimerade skulder 
hänförliga till operationell leasing och andra skulder i företaget. 
 
Forskare som Hamberg et al. (2011) och Hilliard och Neidermeyer (2018) har även 
intresserat sig för hur aktiemarknaden reagerar efter att nya redovisningsstandarder 
implementerats. Hamberg et al. (2011) visar att den vinstökning som följer av 
tillämpningen av en ny redovisningsstandard har ett positivt samband med 
aktieavkastningen och Hilliard och Neidermeyer (2018) visar att det finns ett signifikant 
samband mellan redovisningsjusteringar och marknadsreaktioner. En stor del av 
forskningen som studerar denna typ av marknadsreaktioner bygger på antagandet att 
investerare inte fattar beslut baserat på all tillgänglig information (Libby et al., 2002). 
  
Emellertid argumenterar Healy och Palepu (2001) och Vergoossen (1997) för att 
upplysningar från företagen värdesätts av analytiker i den mån det underlättar analytikernas 
arbete för att skapa prognoser och värde för kapitalmarknaden. Healy et al. (1999) påvisar 
att företag som väljer att inkludera utförliga diskussioner avseende företagets verksamhet 
och dess finansiella ställning i sin redovisning får förbättrat omdöme från analytiker. Det 
leder bland annat till högre aktieavkastning och fler analytiker som följer företaget (Healy 
et al., 1999). Det överensstämmer emellertid med Botosan och Plumlee (2002) slutsats att 
företag som följs av många analytiker gynnas av att förse kapitalmarknaden med mer 
upplysningar. I Vergoossens och Botosans och Plumlees studie har författarna valt att 
studera de mest omsatta företagen på kapitalmarknaden eftersom de följs av fler investerare. 
Vergoossen poängterar även att i vilken utsträckning investerare tar hänsyn till förändringar 
i redovisningsstandarder beror på hur stora effekter den nya standarden har på 
redovisningen.  

2.5 Företagens incitament att förbereda investerarna 

Företagen lämnar upplysningar i sina finansiella rapporter antingen frivilligt eller på grund 
av reglering. I syfte att behålla sitt informationsövertag kommer företagen inte frivilligt 
lämna upplysningar om inte fördelarna av upplysningarna överstiger kostnaderna. 
(Heitzman et al., 2010; Nagar et al., 2003; Shehata, 2014) 
 
Däremot visar forskare att det finns ett undantag när företagen inte kommer att avväga 
fördelar mot kostnader. Undantaget gäller när informationen är av väsentligt värde för den 
genomsnittlige investeraren. Informationen är av väsentligt värde om informationen 
påverkar den genomsnittlige investerarens beslut om hur investeraren ska rösta på 
bolagsstämman eller avseende köp och sälj av företagets aktier. Forskare inom fältet menar 
att tidigare studier inom frivilliga upplysningar inte har tagit hänsyn till 
väsentlighetsbegreppet och att det är en viktig aspekt att beakta när företagens upplysningar 
jämförs. Bland annat eftersom gränsen för vad som är väsentlig information kan skilja sig 
mellan olika företag. Vad företagen bedömer vara information av väsentligt värde är därför 
företagsspecifikt och innefattar ofta juridisk konsultation. Det beror även på hur stor 
påverkan informationen förväntas få på företaget och hur företaget upplever att investerarna 
värdesätter informationen. (Heitzman et al., 2010) 
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Healy och Palepu (2001) menar att ett annat motiv för företagen att lämna frivilliga 
upplysningar är närvaron av analytiker som försöker avslöja företagsledningens utnyttjande 
av företagets resurser. Forskare som Broberg et al. (2010) har även identifierat att mängden 
av frivilliga upplysningar skiljer sig mellan företagen. Broberg, Tagesson & Collin studie 
visar att större företag och industriföretag lämnar mer frivilliga upplysningar i 
årsredovisningen till skillnad från forskningsintensiva företag som är mindre benägna att 
lämna upplysningar. 

2.6 Val av metod vid implementering av IFRS 16 

Vid implementeringen av IFRS 16 kan företagen välja att tillämpa den retroaktiva metoden 
eller förenklingsmetoden för företagens leasingportföljer (IASB - Leasetagare C.5, hämtat 
2019). Den retroaktiva metoden innebär att företagen måste räkna om posterna för 
jämförelseperioden i de finansiella rapporterna vid varje rapporteringstillfälle som om IFRS 
16 varit i bruk även under jämförelseperioden (IASB – Leasetagare C.5a, hämtat 2019). 
Med förenklingsmetoden görs det ingen rekonstruering av jämförelseperioden, istället 
redovisas endast den ackumulerade effekten av förändringen i leasingstandarden mot eget 
kapital i öppningsbalansen när leasingstandarden först tillämpas (IASB - Leasetagare C.5b, 
hämtat 2019). Förenklingsmetoden tillåter även företagen att använda sig av vissa 
hjälpmedel vilket innebär att leasingstandarden kan implementeras baserad på känd 
information för företagen (IASB - Leasetagare C.10, hämtat 2019). Bland annat har 
företagen möjlighet att använda samma diskonteringsränta på en portfölj av leasingavtal 
med liknande egenskaper och behöver inte tillämpa leasingstandarden på sina leasingavtal 
som löper ut inom tolv månader (IASB - Leasetagare C.10, hämtat 2019). Företagen kan 
också välja att värdera nyttjanderättstillgången av leasingavtalen till samma belopp som 
leasingskulden istället för till diskonterat belopp sedan avtalet ingåtts (IASB - Leasetagare 
C.8, hämtat 2019). 

2.7 Analysmodell 

Inledningsvis i avsnittet presenteras författarnas analysmodell baserad på tidigare forskning 
och studiens valda teorier för att satisfiera studiens syfte (se figur 1). Figur 1 beskriver det 
linjära sambandet mellan de oberoende variablerna leasingintensitet, antal analytiker och 
implementeringsmetod i förhållande till den beroende variabeln grad av förberedelse. 
Författarna kommer i följande avsnitt att beskriva variablerna och förklara hur respektive 
oberoende variabel antas ha ett samband med den beroende variabeln.  

2.7.1 Grad av förberedelse 
Studiens beroende variabel grad av förberedelse visar i vilken omfattning företagen 
förbereder sina investerare med upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter. I viss 
mån är företagens förberedande upplysningar reglerade (IASB - Upplysningar p.30, hämtat 
2019) men består till övervägande del av frivilliga upplysningar. De frivilliga förberedande 
upplysningarna är den viktigaste komponenten i grad av förberedelse och särskiljer i vilken 
omfattning företagen väljer att förbereda sina investerare i sina finansiella rapporter. 
Mängden frivilliga förberedande upplysningar kan antas variera mellan företag och beror 
på företagens incitament att frivilligt lämna upplysningar vilka påverkas av 
leasingintensitet, antal bevakande analytiker och val av implementeringsmetod. 
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2.7.2 Leasingintensitet 
Eftersom IFRS 16 orsakar redovisningsmässiga effekter enligt Beattie et al. (1998) och 
Duke et al. (2009) finns det synnerliga argument för att företagens förberedande 
upplysningar till sina investerare kan förklaras av företagens leasingintensitet. 
Leasingintensitet är de procentuella operationella leasingkostnaderna ett företag har i 
förhållande till företagets totala skulder. Företag som uppvisar högre leasingintensitet anses 
vara leasingintensiva i jämförelse med icke-leasingsintensiva företag. Författarnas 
argument för sambandet bygger på att olika nyckeltal som resultat före räntekostnader, 
skatt, av- och nedskrivningar samt skuldsättningsgraden påverkas till följd av den nya 
leasingstandarden (Beattie et al., 1998; Duke et al., 2009). Leasingstandarden påverkar i 
störst utsträckning leasingintensiva företag (Morales-Días & Zamora-Ramírez, 2018). 
Nyckeltalen är av väsentligt värde för investerarnas beslutsunderlag enligt teorin om 
frivilliga upplysningar. Författarna argumenterar därmed för att leasingintensiva företag 
kommer att förbereda sina investerare med mer omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 
16 i större utsträckning än icke-leasingintensiva företag. 
 
Förberedande upplysningar om IFRS 16 kan antas gynna leasingintensiva företag i 
synnerhet eftersom ytterligare upplysningar ger investerarna kännedom om effekterna av 
IFRS 16. Kännedom om effekterna är enligt Beattie et al. (1998) viktigt för investerarnas 
beslutsunderlag. Det kan därför antas att leasingintensiva företag kan erhålla större 
kapitalmarknadsfördelar än icke-leasingintensiva företag av att lämna förberedande 
upplysningar eftersom informationen är väsentlig för deras investerare. Argumentet baseras 
på att frivilliga upplysningar mitigerar informationsasymmetrin mellan företagen och 
investerarna (Healy & Palepu, 2001) och kan leda till lägre kapitalkostnader för företagen 
(Deegan & Unerman, 2011). Författarnas argument baserade på tidigare forskning och teori 
leder till följande hypotes: 
 
H1: Leasingintensiva företag på Large Cap förbereder sina investerare med mer 
omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter än icke-
leasingintensiva företag. 

2.7.3 Antal analytiker 
Författarna argumenterar för att företagens förberedande upplysningar till sina investerare 
har ett samband med antal analytiker som följer företagen. Analytiker avser personer som 
yrkesmässigt analyserar och förmedlar rekommendationer av företagens aktier till 
investerare på kapitalmarknaden. Ett argument till sambandet är att analytiker har ett stort 
inflytande på kapitalmarknaden och influerar investerarnas beslutsunderlag med 
bedömningar av företagets finansiella rapporter (Vergoossen, 1993). Det leder emellertid 
till att företaget förbereder analytikerna med frivilliga upplysningar i syfte att minska 
informationsasymmetrin mellan företaget och sina investerare (Healy & Palepu, 2001). 
Författarna argumenterar även för att det kan finnas incitament för företagen att förbereda 
analytikerna med upplysningar eftersom de kan gynnas av högre likviditet i företagets aktie 
enligt Healy et al. (1999).  
 
Det finns skäl för antagandet att företag som följs av många analytiker kommer förbereda 
sina investerare med mer omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella 
rapporter, än företag som följs av få analytiker. Anledningen är att företag som frivilligt 
lämnar mer upplysningar i sina finansiella rapporter kan erhålla lägre kapitalkostnader och 
få fler analytiker som följer företaget (Healy et al., 1999). Forskning visar att det föreligger 
ett positivt samband mellan antal analytiker som följer ett företag och låg kapitalkostnad 
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(Botosan & Plumlee, 2002). Frivilliga upplysningar har även ett positiv samband med 
företagets storlek (Broberg et al., 2010) och stora företag tenderar att följas av fler 
analytiker enligt Botosan och Plumlee. Dessa argument utmynnar i studiens andra hypotes: 

 
H2: Företag på Large Cap som följs av många analytiker förbereder sina investerare med 
mer omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter än företag 
som följs av få analytiker. 

2.7.4 Val av implementeringsmetod 
Författarna argumenterar för att företagens val av implementeringsmetod påverkar 
företagens grad av förberedelse i deras finansiella rapporter. Det finns skäl att anta att den 
retroaktiva metoden kräver mer förberedande upplysningar till skillnad från den förenklade 
metoden. Motivet är att den retroaktiva metoden kräver att jämförelseperiodens resultat- 
och balansräkning omräknas för att avspegla en redovisning med IFRS 16 till skillnad från 
den förenklade metoden som inte kräver en omräkning (IASB - Leasetagare C.5, hämtat 
2019). Eftersom mer upplysningar i de finansiella rapporterna minskar 
informationsasymmetrin och kan leda till kapitalmarknadsfördelar för företagen (Botosan 
& Plumlee, 2002; Nagar et al., 2003) har företagen incitament att förbereda sina investerare 
med mer omfattande frivilliga upplysningar. Detta leder fram till studiens tredje hypotes:  
 
H3: Företag på Large Cap som väljer den retroaktiva metoden förbereder sina investerare 
med mer omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter än 
företag som väljer förenklingsmetoden. 
 
Baserat på agentteorins antagande om att företagen rationellt väger fördelar mot kostnader 
vid redovisningsval kan det däremot argumenteras för att fler företag kommer att välja 
förenklingsmetoden eftersom den är mest kostnadseffektiv. IASB – Leasetagare C.5b, 
(hämtat 2019) indikerar att förenklingsmetoden är den minst tidskrävande och mest 
kostnadseffektiva metoden. Förutsatt att företagen upplever att fördelarna från de båda 
metoderna är lika stora kommer företagen baserat på ett rationellt resonemang välja 
förenklingsmetoden. Författarnas antagande baserat på agentteorin utmynnar i studiens 
fjärde hypotes: 
 
H4: Fler företag på Large Cap kommer vid implementering av IFRS 16 att använda 
förenklingsmetoden än den retroaktiva metoden i sina finansiella rapporter. 
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Figur 1. Analysmodellen beskriver det linjära sambandet mellan leasingintensitet, antal 
analytiker och implementeringsmetod i förhållande till grad av förberedelse. 

 

Sammanfattningsvis beskriver figur 1 att företagens grad av förberedelse består av i vilken 
utsträckning företagen förbereder sina investerare i sina finansiella rapporter. Företagens 
förberedande upplysningar kan variera eftersom graden av förberedelse till övervägande 
del beror på företagens frivilliga upplysningar om IFRS 16.  
 
Vidare beskriver figur 1 att leasingintensiva företag finner incitament att förbereda sina 
investerare med mer omfattande frivilliga upplysningar eftersom de påverkas mest av den 
nya leasingstandarden. Även antalet analytiker som följer ett företag påverkar företagens 
grad av förberedelse. Anledningen är att företagen kan ha incitament att erhålla lägre 
kapitalkostnader av att förbereda analytiker med omfattande frivilliga upplysningar 
eftersom analytiker har inflytande på investerarnas beslutsunderlag. Den tredje variabeln 
som förklarar grad av förberedelse är val av implementeringsmetod. Den retroaktiva 
metoden kräver mer omfattande frivilliga förberedelser än den förenklade metoden 
eftersom jämförelseåret räknas om i företagens balans- och resultaträkning. Det leder till 
att företag som väljer den retroaktiva implementeringsmetoden förbereder sina investerare 
med mer omfattande frivilliga upplysningar. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsdesign  

I denna studie genomfördes en dokumentstudie för att beskriva hur företagen förberedde 
sina investerare med upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter. Företagens 
upplysningar omvandlades till kvantifierbar data för att mäta företagens grad av 
förberedelse. Den kvantitativa designen var enligt David och Sutton (2010/2016) lämpad 
för studien eftersom författarna avsåg att mäta en på förhand definierad variabel samt 
undersöka ett stort urval av företag på Stockholmsbörsens Large Cap lista i syfte att uppnå 
generaliserbara resultat. Ett annat motiv för den valda forskningsdesignen var att den 
möjliggjorde analys av hur de förklarande variablerna samvarierade med graden av 
förberedelse. För att tillfredsställa dessa kvantitativa attribut och undersöka hur företagen 
förberedde investerarna över tid genomfördes en longitudinell undersökning. För att 
förklara hur företagen använde upplysningar för att förbereda investerare och hur graden 
av förberedelse påverkas av leasingintensitet, antal analytiker och val av 
implementeringsmetod tillämpades en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen var förenlig 
med författarnas rationalistiska synsätt eftersom logiska premisser härleddes från 
tillämpade teorier och tidigare forskning för att dra slutsatser om företagens val att lämna 
upplysningar. 

3.2 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes med syftet att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som 
satisfierade studiens forskningsämne. Luleå tekniska universitets söktjänster såsom Scopus, 
ScienceDirect och Google Scholar nyttjades för att hitta relevanta artiklar inom ämnesfältet. 
Författarnas sökningsmetod baserades initialt på att söka forskningsmaterial i en utvidgad 
utsträckning för att sedermera begränsa sökningarna med alternativa nyckelord i de funna 
artiklarna som tangerade studiens forskningsämne. Författarna använde även booleska 
sökningar såsom OCH, ELLER eftersom författarna eftersträvade att i första hand finna två 
nyckelord samtidigt i artiklarna utan att relevanta artiklar innehållande ett nyckelord blev 
exkluderade. Följande sökord användes i söktjänsterna för att finna vetenskapliga artiklar:  
  
Övergång till IFRS 16, IFRS 16 och finansiella nyckeltal, IFRS upplysningar eller leasing, 
Frivilliga upplysningar, Informationsasymmetri. 
 
I litteratursökningens nästa steg klassificerade författarna artiklarna på basis av betyg och 
kvalitet, där författarna valde att prioritera de artiklar som utmärktes av omdömet A eller B 
från ABCD Journal Quality List. Författarna valde den överskådliga bedömningslistan 
eftersom bedömningen utfördes av en oberoende ledning med syftet att försöka minska 
eventuell favorisering av journaler på både regional och internationell nivå. 
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3.3 Pilotstudie 

Inledningsvis genomfördes en pilotstudie med syftet att skapa en uppfattning om hur 
företagen förberedde investerare på införandet av IFRS 16, där årsredovisningen för 2017 
och samtliga publicerade kvartalsrapporter för 2018 undersöktes. Pilotstudien genomfördes 
på fem företag med varierande leasingintensitet från olika branschsektorer. Syftet var att 
säkerställa att information om IFRS 16 var relevant för företagen och att de bedömde att 
informationen var väsentlig för deras investerare och därav lämnade upplysningar i sina 
finansiella rapporter. Initialt valdes tre företag slumpmässigt från respektive sektor av 
detaljhandels-, industri-, transport-, hälsovårds- och informationstekniksektorn vilket 
resulterade i 15 företag. Detaljhandels-, industri- och transportsektorn valdes eftersom 
dessa sektorer påvisades vara leasingintensiva enligt Morales-Días och Zamora-Ramírez 
(2018). Hälsovårds- och informationstekniksektorn valdes eftersom dessa sektorer 
förväntades påverkas i låg utsträckning av IFRS 16 med hänsyn till IASBs effektrapport 
(IASB, 2016). Författarna säkerställde att företagen i pilotstudien hade en leasingintensitet 
som var representativ för sin sektor. Det säkerställdes genom att behålla det företaget med 
högst leasingintensitet från respektive av de leasingintensiva sektorerna och behålla det 
företaget med lägst leasingintensitet från respektive av de mindre leasingintensiva 
sektorerna. Det resulterade i att pilotstudiens fem företag utgjordes av tre företag från de 
leasingintensiva sektorerna och två företag från de icke-leasingintensiva sektorerna. För att 
uppfylla pilotstudiens syfte och komma åt väsentlig information genomsöktes varje 
redovisningsrapport med nyckelorden IFRS 16 och leasing. 
 
Företagens leasingintensitet beräknades genom att företagets operationella 
leasingkostnader dividerades med företagets totala skulder i likhet med Morales-Días och 
Zamora-Ramírez (2018). Ingen kontroll genomfördes för antalet analytiker eftersom antalet 
bevakande analytiker generellt är högt i Sverige i jämförelse med andra länder och 100 
procent av svenska Large Cap företag har analytikerbevakning (Von Koch, Nilsson & 
Eriksson, 2014). Vidare valde författarna i denna studie att inte undersöka vilken 
implementeringsmetod företagen valde eftersom pilotstudiens syfte var att skapa en 
övergripande uppfattning om företagens upplysningar och inte söka stöd åt studiens 
hypoteser.  
 
Lärdomarna från pilotstudien var att alla företagen lämnade förberedande upplysningar om 
IFRS 16 i sina finansiella rapporter men att upplysningarnas omfattning varierade bland 
företagen på Large Cap. Det visade sig även att företagen lämnade ingen eller ytterst lite 
ny information i de tre första kvartalsrapporterna för 2018. Företagen hänvisade istället till 
att de kommer lämna mer information i de kommande finansiella rapporterna vilket senare 
påverkade studiens urval.  
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3.4 Urval 

Studiens urval bestod av 41 av 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap lista efter att 
finans- och fastighetssektorn och övriga bortfall exkluderats (se tabell 2). Large Cap företag 
valdes att studera eftersom stora företag lämnar mer frivilliga upplysningar och förser sina 
investerare med mer information än mindre företag (Broberg et al., 2010; Grant, 1980). 
Finans- och fastighetssektorn bestående av 29 företag exkluderades i likhet med studien av 
Beattie et al. (2006) eftersom majoriteten av deras leasingåtaganden är som leasegivare. 
Studiens bortfall bestod av 27 företag med bland annat brutet räkenskapsår, företag som 
inte redovisade operationella leasingkostnader, företag som tillämpade andra regelverk än 
IFRS och företag som inte hade publicerat årsredovisningen för 2018. Företag med brutet 
räkenskapsår exkluderades för att få en mer rättvisande undersökning eftersom dessa 
företag inte behöver tillämpa IFRS 16 per 1 januari 2019. Totalt återstod 41 företag och 
eftersom varje företags fjärde kvartalsrapport och årsredovisning för 2018 studerades 
resulterade det i 82 faktiskt användbara finansiella rapporter. Författarna valde dessa 
tidsperioder eftersom pilotstudien visade att företagen valde att inte lämna nämnvärt med 
nya upplysningar om införandet av IFRS 16 mellan årsredovisning 2017 och tredje 
kvartalsrapporten 2018. 
 

Tabell 2. Studiens urval efter exkludering av finansiella sektorn och övriga bortfall 

Urval 
Totalt antal företag 97 
Finansiella sektorn -29 
Övrigt bortfall -27 
Summa 41 
Bortfall % 39,71% 

 

3.5 Metod för datainsamling  

Författarna valde inledningsvis att importera ett Excel dokument från Börsdata på samtliga 
listade företag på Stockholmsbörsens Large Cap. I nästa skede användes Luleå tekniska 
universitets databas Business Retriever för att få åtkomst till företagens finansiella 
rapporter. Eftersom kvartalsrapporter för 2018 saknades i databasen valde författarna att 
samla in data från företagens officiella hemsidor. Antalet företag fördelades mellan 
författarna från Excel dokumentet för att underlätta analys av data. De finansiella 
rapporterna nyttjades eftersom rapporterna innehöll information om företagens 
leasingsintensitet, implementeringsmetod, kvalitativa och kvantitativa upplysningar 
avseende IFRS 16.  
 
För att uppskatta leasingintensiteten hämtades företagens operationella leasingkostnader 
från fotnoterna i de finansiella rapporterna och företagens totala skulder hämtades från 
balansräkningen. Information om vilken implementeringsmetod företagen valde att 
använda och de kvalitativa upplysningarna avseende IFRS 16 hämtades från fotnoterna. De 
kvantitativa upplysningarna hämtades ömsom från fotnoterna, resultat- och 
balansräkningen. Anledningen var att företagens presentation av finansiell information 
avseende IFRS 16 varierade i de finansiella rapporterna. Information om antal analytiker 
som bevakar ett företag hämtades från en flik på respektive företags officiella hemsida som 
var angiven under benämningen investerare eller investor relations.  
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3.6 Dataanalys 

3.6.1 Kodning av upplysningar  
I syfte att koda företagens grad av förberedelse (se figur 1) utgick författarna från KPMGS 
rekommenderade riktlinjer för hur företagen ska lämna upplysningar i sina finansiella 
rapporter om IFRS 16 förtidstillämpas. Anledningen var att riktlinjerna gav vägledning om 
vilka upplysningar som var viktiga att beakta för att mäta företagens grad av förberedelse. 
 
I nästa steg analyserades de rekommenderade riktlinjerna och kategoriserades i kvalitativa 
respektive kvantitativa upplysningar samt val av implementeringsmetod. Efter sorteringen 
av riktlinjerna bibehölls endast de riktlinjer inom varje kategori som ansågs vara relevanta 
i ett förberedande syfte för investerarna. I nästa steg modifierades de bibehållna riktlinjerna 
till frågeställningar av JA eller NEJ karaktär för att koda studiens beroende variabel grad 
av förberedelse (se bilaga 1). Därefter kodades frågeställningarna med en diskret variabel 
eftersom frågorna endast antog två mätvärden. Kodningen 1 innebar att företaget lämnade 
upplysningar och kodningen 0 innebar att företaget inte lämnade några upplysningar alls.  
 
Punkterna två till fyra modifierades med likertskala 0-2 (se bilaga 2). Motivet till 
modifieringen grundade sig på att en utökad poängskala ger en precisare mätning av grad 
av förberedelse och skapade förutsättningar för mer åtskilliga resultat. Författarna insåg 
även att frågorna av likertskala medförde subjektivitet och tvetydighet i gradering av 
företagens förberedande upplysningar. Det föranledde att författarna i nästa steg valde att 
konstruera två typexempel för vad som kännetecknas av ett respektive två poäng på fråga 
två för att minska tvetydigheten: 
 
Ett poäng: 
“Företaget bedömer att IFRS 16 kommer att ha en liten effekt på företagets rörelseresultat 
och resultat före skatt”. 
  
Två poäng: 
“Som en följd av IFRS 16 kommer rörelseresultatet påverkas positivt eftersom de 
operationella leasingkostnaderna som tidigare belastat rörelseresultatet fördelas på både 
avskrivningar och räntekostnader. Det innebär att rörelseresultatet endast kommer att 
innehålla avskrivningarna relaterade till leasingtillgångarna”. 
 
Författarna valde att ha samma typexempelsstruktur som graderingsunderlag även för fråga 
tre och fyra. Totalt formulerades 17 frågor, varav 5 var hänförliga till kvalitativa 
upplysningar, 3 till val av implementeringsmetod och 9 till kvantitativ effektbeskrivning. 
Den maximala graderingen ett företag kunde erhålla var 19 poäng, varav 8 och 9 poäng var 
hänförliga till kvalitativa respektive kvantitativa upplysningar och 2 poäng hänförlig till val 
av implementeringsmetod. 
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3.6.2 Deskriptiv statistik  
För att underlätta analys av insamlade data upprättade författarna ett Excelark med 
kalkylblad för respektive företag. Varje kalkylblad konstruerades med delsummor och 
totalpoäng från de tre kategorierna i kodning av upplysningar för både kvartalsrapporten 
och årsredovisningen för varje företag. Delsummorna och totalpoängen transfererades 
automatiskt genom infogade formler och referenser till ett kalkylblad med en 
sammanställning för att underlätta dataanalysen (se bilaga 3). 
  
Sammanställningen transfererades i nästa steg till det statistiska programmet Minitab för 
att kunna tolka och analysera resultatet. Författarna valde sedan att analysera insamlade 
data med deskriptiv statistik med lägesmått som medelvärde och median. Bland annat 
användes medelvärde för att beskriva hur företagen i genomsnitt förberedde sina investerare 
med kvalitativa respektive kvantitativa upplysningar i sina finansiella rapporter. Det 
underlättade analysen av resultatet och tillfredsställde studiens syfte eftersom författarna 
kunde beskriva företagens genomsnittliga skillnader i grad av förberedelse mellan 
rapporteringstillfällena och mellan upplysningskategorierna. För att analysera företagens 
val av implementeringsmetod upprättades ett cirkeldiagram i likhet med David och Sutton 
(2010/2016) eftersom det var få kategorier av nominalskala.  
  
För att analysera spridningen och fördelningen av insamlat datamaterial användes därefter 
spridningsmått som standardavvikelse, variationsbredd, nedre respektive övre kvartiler i 
likhet med David och Sutton (2010/2016). Bland annat användes standardavvikelse för att 
undersöka hur väl insamlad datamaterial förhåller sig till det genomsnittliga totala poängen 
avseende förberedande upplysningar. Nedre och övre kvartiler användes för att studera om 
insamlat datamaterial omfattades av några extrema värden. Kvartilerna användes även för 
att upptäcka om datamaterialet var snedfördelad i syfte att därefter avväga vilka typer av 
signifikanstester som var lämpliga att genomföra. 

3.6.3 T-Test 
För att pröva om leasingintensiva företag förbereder sina investerare med mer upplysningar 
i jämförelse med icke-leasingintensiva företag i sina finansiella rapporter användes 
Minitab. För att särskilja leasingintensiva och icke-leasingintensiva företag användes 
medianen till förmån för medelvärdet för att få en jämn fördelning i urvalsgrupperna. 
Anledningen var att variationen i leasingintensitet var hög och medelvärdet påverkades av 
extrema värden. Efter fördelningen bestod urvalsgrupperna av 21 leasingintensiva 
respektive 20 icke-leasingintensiva företag. I nästa steg undersöktes normalfördelning och 
lådagram för respektive urvalsgrupp i likhet med Moore, McCabe och Craig (2014) 
eftersom urvalsgruppernas storlek understeg 40 (se bilaga 6). Anledningen var att 
identifiera potentiella extrema värden i urvalsgrupperna och exkludera dessa för att erhålla 
ett mer tillförlitligt resultat. Ett ensidigt T-test valdes för att studera om det genomsnittliga 
värdet i den ena urvalsgruppen var signifikant högre än det genomsnittliga värdet i den 
andra urvalsgruppen (Moore et al., 2014). Intentionen var att jämföra om den 
genomsnittliga graden av förberedelse var signifikant högre för de leasingintensiva 
företagen i jämförelse med de icke-leasingintensiva företagen.  
 
Även ett ensidigt T-test användes för att pröva om signifikansen av att företagen som valde 
den retroaktiva metoden uppvisade högre grad av förberedelse i jämförelse med företagen 
som valde förenklingsmetoden. Även för detta test studerades normalfördelning och 
lådagram i urvalsgrupperna i likhet med Moore et al. (2014) eftersom respektive 
urvalsgrupp innehöll färre än 40 observationer (se bilaga 7).  
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3.6.3 Linjär regressionsanalys 
Linjära regressionsanalyser genomfördes för att fullfölja studiens syfte och pröva den 
teoretiska modellen. Detta instrument möjliggjorde analys av sambanden mellan de 
förklarande variablerna (!) leasingsintensitet och antal analytiker med responsvariabeln ("#) 
grad av förberedelse. Enligt Moore et al. (2014) kan den regressionsmodell som författarna 
använde för att analysera sambanden definieras matematiskt enligt följande: 
 

"# = 	&0 + &1! + *	
	

&+ är en lutningskoefficient som förklarar det genomsnittliga förändringen i graden av 
förberedelse när ! förändras med en enhet. &, är en konstant som avspeglar 
regressionsmodellens intercept på y axeln när ! är noll och * uppskattar de slumpmässiga 
avvikelserna i "#. Författarna undersökte sambandet mellan respektive förklarande variabel 
i förhållande till responsvariabeln med stöd av förklaringsgraden (-.) som kan anta värden 
mellan 0 och 1. Förklaringsgraden användes för att analysera hur mycket av den 
procentuella variationen i graden av förberedelse som kan förklaras av de oberoende 
variablerna. Författarna undersökte även hur tillförlitlig regressionsmodellen var genom att 
analysera P-värdet för varje lutningskoefficient, där ett P-värde mindre än 0,05 är att 
föredra. Ett P-värde på 0,05 innebär att det är fem procent sannolikhet att 
lutningskoefficienten antar det observerade värdet trots att sambandet är falskt (Moore et 
al., 2014).  
 
Författarna kombinerade även regressionerna med upprättade av spridningsdiagram för att 
få en visuell uppfattning om spridningen mellan de förklarande variablerna och graden av 
förberedelse. Spridningsdiagrammen kunde även indikera om extrema värden som avvek 
från majoriteten av mätvärdena behövde korrigeras. 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är ett mått på om studiens resultat överensstämmer med det resultat som 
erhålls om studien genomförs vid en annan tidpunkt. Det är därför viktigt med korrekta 
mått på samtliga undersökningsvariabler för att kunna identifiera skillnader mellan olika 
fall (David & Sutton, 2010/2016). 
 
Författarna var medvetna om att graderingen av graden av förberedelse riskerar att avvika 
mellan olika individer och att en avvikelse har en inverkan på studiens resultat. Författarna 
valde av denna anledning att jämföra graderingen av ett företag med varandra för att 
undersöka hur väl författarnas graderingar överensstämde med varandra (se bilaga 4). 
Eftersom vissa skillnader påvisades reviderade författarna frågeställningarna efter att 
gemensamt ha diskuterat frågeställningarna och uppnått konsensus gällande innehållet och 
tolkningen av innehållet. Efter revideringen jämförde författarna den inbördes graderingen 
av ytterligare tre företag (se bilaga 5). Det medförde att en mer överensstämmande tolkning 
och mätning uppnåddes innan datainsamlingen för analysen påbörjades. Bland annat 
reviderades punkt 7 e) till den totala summan av leasingtillgångar respektive leasingskulder 
eftersom frågan kunde tolkas som nettotillgångarna efterfrågades och påverkade 
graderingen. Punkt 9 delades upp i tre separata frågor med generellt relevanta nyckeltal 
som behandlats i tidigare forskning där effekterna av IFRS 16 undersöktes. Anledningen 
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till uppdelningen och revideringen var för att specificera precist vilka nyckeltal som 
påverkas till följd av IFRS 16. 
  
Validitet innebär i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter och beskriver det begrepp 
det var avsett för (David & Sutton, 2010/2016). I syfte att säkerställa att grad av 
förberedelse är ett relevant mått på hur företagen använder upplysningar i sina finansiella 
rapporter för att förbereda sina investerare på IFRS 16 utgick författarna från KPMGS 
rekommenderade riktlinjer för hur företag ska lämna upplysningar om standarden när 
frågeställningarna formulerades (KPMG, 2018). Frågeställningarna som användes för att 
mäta grad av förberedelse är även användbara på alla företag som tillämpar IFRS och kan 
användas på en större population än vad studiens urval avser att representera. Det stärker 
enligt David och Sutton måttets externa validitet. 
 
Den genomförda pilotstudien hjälpte författarna att få en uppfattning om vilka upplysningar 
företagen förberedde investerarna med och underlättade utformningen av 
frågeställningarna samt bidrog till dess relevans för att mäta grad av förberedelse. Det fanns 
däremot en subjektivitet av att investerare kan lägga olika vikt vid olika upplysningar. 
Denna subjektivitet hanterade författarna genom att använda ett oviktat genomsnitt av 
antalet totala poäng för att mäta grad av förberedelse i enlighet med Broberg et al. (2010). 
  
För att uppnå en högre grad av validitet formulerades frågeställningarna utifrån författarnas 
delade uppfattning om vad frågorna avsåg att mäta. Inom den kvalitativa kategorin 
användes även likertskalan 0-2 på frågorna två till fyra för att få högre validitet eftersom en 
utökad poängskala ger en precisare mätning av grad av förberedelse och mer åtskilliga 
resultat. 
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4. Resultat 

4.1 Grad av förberedelse 

Inledningsvis presenteras resultatet för företagens förberedande upplysningar i den fjärde 
kvartalsrapporten, därefter presenteras företagens förberedande upplysningar i 
årsredovisningen. Totalt kunde företagen erhålla 19 poäng i grad av förberedelse för sina 
förberedande upplysningar. Av de totalt antal möjliga poängen var 8 hänförliga till 
kvalitativa upplysningar, 2 till val av implementeringsmetod och 9 till kvantitativ 
effektbeskrivning. 
 
Tabell 3 illustrerar en sammanfattning av företagens förberedande upplysningar i den fjärde 
kvartalsrapporten. Företagens förberedande upplysningar inom varje kategori är uttryckt i 
det procentuella förhållandet mellan antalet erhållna poäng och antalet möjliga poäng inom 
kategorin. Grad av förberedelse är utryckt i det procentuella förhållandet mellan det totala 
antalet erhållna poäng och totalt antal möjliga poäng som företagen kunde erhålla. 
 

Tabell 3. Företagens förberedande upplysningar i den fjärde kvartalsrapporten 2018 

Förberedande upplysningar – Kvartalsrapport Q4 2018 
Variabler Urval Medelvärde Standardavvikelse Minimum värde Nedre kvartil Median Övre kvartil Maximum värde 

Kvalitativa upplysningar 41 48,78% 58,38% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 
Val av implementeringsmetod 41 54,88% 53,14% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
Kvantitativ effektbeskrivning 41 11,66% 82,46% 0,00% 0,00% 11,11% 16,67% 33,33% 

Grad av förberedelse 41 31,84% 49,03% 0,00% 21,05% 31,58% 44,74% 63,16% 

 

Resultatet i tabell 3 visar att företagen i genomsnitt uppnådde 31,8 procent i grad av 
förberedelse i sina kvartalsrapporter med en standardavvikelse på 49 procent. Det indikerar 
på att det råder stor variation från genomsnittet hur företagen på Large Cap förbereder sina 
investerare med upplysningar. Spridningen kan sättas i perspektiv med att den lägsta 
observerade graden av förberedelse uppgick till 0 procent och den högsta observerade 
graden av förberedelse uppgick till 63,2 procent. Kvartilerna visar att 25 procent av 
företagen endast uppnådde 21 procent i grad av förberedelse och ytterligare 25 procent av 
företagen uppvisade en grad av förberedelse mellan 21 och 31,6 procent. Av de 50 procent 
av företagen som presterade högst i grad av förberedelse låg hälften av dessa mellan 31,6 
och 44,7 procent och resterande företag låg mellan 44,7 och 63,2 procent. Resultatet från 
kvartalsrapporten visar att företagen förberedde investerarna med relativt få upplysningar i 
förhållande till de upplysningar studien undersökte. 
 
Tabell 3 visar även att företagen på Large Cap valde att förbereda sina investerare med mer 
kvalitativa upplysningar relativt upplysningar hänförliga till kvantitativ effektbeskrivning. 
Genomsnittet inom den kvalitativa kategorin uppgick till 48,8 procent jämfört med 11,7 
procent inom den kvantitativa kategorin. Inom val av implementeringsmetod lämnade 
företagen i genomsnitt 54,9 procent av de studerade upplysningarna vilket är den högsta 
uppfyllandegraden. Däremot är det inte lika relevant att göra jämförelser med val av 
implementeringsmetod i förhållande till de övriga upplysningskategorierna eftersom 
företagen maximalt kunde erhålla två poäng inom denna kategori. Således erhöll företagen 
lägst poäng i den kvantitativa kategorin och noterbart är även att 25 procent av företagen 
inte förberedde sina investerare med några upplysningar inom den kvantitativa kategorin. 
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Tabell 4 visar en deskriptiv sammanfattning av företagens förberedande upplysningar i 
årsredovisningen. Upplysningarna inom varje kategori är uttryckt i det procentuella 
förhållandet mellan antalet erhållna poäng och antalet möjliga poäng inom kategorin. Grad 
av förberedelse är uttryckt i det procentuella förhållandet mellan antalet erhållna poäng och 
totalt antal möjliga poäng som företagen kunde erhålla. 
 

Tabell 4. Företagens förberedande upplysningar i årsredovisningen 2018 

Förberedande upplysningar - Årsredovisning 2018 
Variabler Urval Medelvärde Standardavvikelse Minimum värde Nedre kvartil Median Övre kvartil Maximum värde 

Kvalitativa upplysningar 41 61,89% 42,36% 12,50% 37,50% 62,50% 81,25% 100,00% 
Val av implementeringsmetod 41 85,37% 26,98% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Kvantitativ effektbeskrivning 41 23,31% 67,25% 0,00% 11,11% 22,22% 33,33% 55,56% 

Grad av förberedelse 41 46,08% 30,84% 15,79% 36,84% 47,37% 57,89% 68,42% 

 

Tabell 4 visar att företagen i genomsnitt uppnådde en grad av förberedelse på 46,1 procent 
i årsredovisningen med en standardavvikelse på 30,8 procent. Det innebär att graden av 
förberedelse var 45 procent högre i årsredovisningen jämfört med kvartalsrapporten och 
med en lägre variation. I årsredovisningen lämnade även samtliga företag förberedande 
upplysningar om IFRS 16 och den högsta observerade graden av förberedelse uppgick till 
68,4 procent vilket är en ökning med 8,3 procent i jämförelse med kvartalsrapporten. 
Resultatet visar även att den lägsta observerade graden av förberedelse har trefaldigats i 
årsredovisning jämfört med kvartalsrapporten. Medianen indikerar att 50 procent av 
företagen lämnade upplysningar upp till 47,4 procent i grad av förberedelse och 25 procent 
av företagen låg mellan 57,9 och 68,4 procent. Den nedre kvartilen beskriver att endast 25 
procent av företagen på Large Cap hade en lägre grad av förberedelse än 36,8 procent. Det 
innebär att över 75 procent av företagen förberedde investerarna bättre än den 
genomsnittliga graden av förberedelse i kvartalsrapporten.  
 
När det kommer till kvalitativa upplysningar i årsredovisningen valde företagen att öka sina 
upplysningar med 26,8 procent i jämförelse med kvartalsrapporten. Det kan konstateras att 
företagen lämnade mer kvalitativa än kvantitativa upplysningar även i årsredovisningen. 
En förbättring syntes i medelvärdet inom samtliga kategorier och den största procentuella 
ökningen noterades inom den kvantitativa effektbeskrivningen som steg från 11,7 till 23,3 
procent. Det är en ökning med 99,1 procent i jämförelse med företagens kvantitativa 
effektbeskrivning i kvartalsrapporten. Inom kategorin val av implementeringsmetod 
uppgick de genomsnittliga upplysningarna till 85,4 procent av de totalt möjliga poäng som 
företagen kunde erhålla jämfört med 54,9 procent i kvartalsrapporten. I årsredovisningen 
lämnade samtliga företag kvalitativa upplysningar och upplysningar om val av 
implementeringsmetod. Det var endast inom den kvantitativa kategorin som vissa företag 
inte lämnade några upplysningar till skillnad från kvartalsrapporten, där observationer om 
inga upplysningar förekom inom samtliga kategorier.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att företagen på Large Cap förbereder sina investerare 
med mer omfattande frivilliga upplysningar i årsredovisningen än kvartalsrapporten inom 
samtliga upplysningskategorier. Företagen lämnar mer kvalitativa upplysningar än 
kvantitativa upplysningar i både kvartalsrapporten och årsredovisningen 2018. Resultatet 
visar även att företagen lämnade dubbelt så mycket kvantitativa upplysningar i 
årsredovisningen i jämförelse med kvartalsrapporten. 
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4.2 Leasingintensitet och grad av förberedelse 

Inledningsvis presenteras det erhållna resultatet från regressionsanalysen för det positiva 
sambandet mellan leasingintensitet och företagens grad av förberedelse för den fjärde 
kvartalsrapporten. Därefter presenteras resultatet från regressionsanalysen för sambandet 
mellan leasingintensitet och företagens grad av förberedelse för årsredovisningen. 
Avslutningsvis presenteras resultatet från ett T-test på företagens grad av förberedelse i 
årsredovisningen mellan leasingintensiva och icke-leasingintensiva företag. 
 
Tabell 5 visar deskriptiv statistik över företagens leasingintensitet och resultatet från den 
bivariata linjära regressionsanalysen på leasingintensitet och grad av förberedelse i 
företagens fjärde kvartalsrapport 2018.  
 

Tabell 5. Samband leasingintensitet och grad av förberedelse i den fjärde kvartalsrapporten 
2018 
 

Deskriptiv statistik – Leasingintensitet  
Variabler Urval Medelvärde Standardavvikelse Minimum värde Nedre kvartil Median Övre kvartil Maximum värde 

Leasingintensitet 41 0.03967 0.04912 0.0045 0.0128 0.0206 0.0433 0.2028 

Regressionsanalys 
Residual spridning /0 /123

0  /4562
0  

3,00351 0,02% 0,00%% 0,00 
  

Koefficienter Kritiska värden 
Termer Koefficienter SE Koefficient T-värde P-värde VIF 

Konstant 6,012 0,606 9,92 0 
 

Leasingintensitet (L) 0,92 9,67 0,09 0,925 1 

Regressionsmodell 
    

GF	Q4 = 6,012	 + 	0,92L  
 

 

Tabell 5 visar att medelvärdet för studiens förklarande variabel leasingintensitet uppgår till 
4 procent med en standardavvikelse på 4,9 procent vilket tyder på stora variationer i hur 
leasingintensiva företagen är i urvalet. Noterbart är att den högsta uppvisade 
leasingintensiteten uppgår till 20,3 procent och den lägsta till 0,5 procent. 
 
Lutningskoefficienten 0,92 i tabell 5 visar att graden av förberedelse ökar med 0,0092 för 
varje procents ökning i leasingintensitet. Det indikerar att det varken föreligger ett positiv 
eller negativt samband mellan leasingintensitet och grad av förberedelse. Även P-värdet 
0,92 indikerar att sannolikheten är 8 procent att lutningskoefficienten kan förklara 
företagens grad av förberedelse i den fjärde kvartalsrapporten. Förklaringsgraden R. som 
visar hur många procent av variationen i grad av förberedelse som kan förklaras av 
variationen i leasingintensitet antar även ett värde nära noll vilket innebär att 
tillförlitligheten till sambandet är lågt. Av de olika måtten på förklaringsgraden används R. 
istället för RABC.  eftersom regressionen är bivariat och inte behöver justeras för antalet 
oberoende variabler. 
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I tabell 6 presenteras resultatet från regressionsanalysen för sambandet mellan 
leasingintensitet och grad av förberedelse i företagens årsredovisningar 2018. 
 

Tabell 6. Samband leasingintensitet och grad av förberedelse i årsredovisningen 2018 

Deskriptiv statistik – Leasingintensitet  
Variabler Urval Medelvärde Standardavvikelse Minimum värde Nedre kvartil Median Övre kvartil Maximum värde 

Leasingintensitet 41 0.03967 0.04912 0.0045 0.0128 0.0206 0.0433 0.2028 

Regressionsanalys 
Residual spridning /0 /123

0  /4562
0  

2,67445  4,32%  1,87%  0,00%  
  

Koefficienter Kritiska värden 
Termer Koefficienter SE Koefficient T-värde P-värde VIF 

Konstant 8,303  0,539  15,39  0     

Leasingintensitet (L) 11,43  8,61  1,33  0,192  1  

Regressionsmodell 
    

GF	ÅR = 6,012	 + 	0,92L  
 

 

I tabell 6 är värdet på lutningskoefficienten 11,43 och visar att graden av förberedelse ökar 
med 0,1143 för varje procents ökning i leasingintensitet vilket tyder på ett svagt positivt 
samband. P-värdet 0,192 förklarar att regressionens positiva samband mellan 
leasingintensitet och grad av förberedelse kan antas uppstå slumpmässigt i 19,2 procent av 
fallen. Det innebär att sannolikheten för att sambandet är sant är högre än 80 procent. 
Förklaringsgraden -. visar att 4,32 procent av variationen i grad av förberedelse kan 
förklaras av företagens leasingintensitet. Den uppvisade -. är låg och tyder på att andra 
variabler behöver inkluderas i modellen för att en större del av variationen i grad av 
förberedelse ska kunna förklaras. 
 
Sambandet mellan leasingintensitet och företagens grad av förberedelse i den fjärde 
kvartalsrapporten kan inte påvisas. Eftersom resultatet indikerar att det föreligger ett svagt 
positivt samband i årsredovisningen finns det fog för ytterligare prövning av studiens första 
hypotes: 
 
H1: Leasingintensiva företag på Large Cap förbereder sina investerare med mer 
omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter än icke-
leasingintensiva företag. 
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Tabell 7 visar resultatet av ett ensidigt T-test på den genomsnittliga graden av förberedelse 
mellan leasingsintensiva och icke-leasingsintensiva företag i årsredovisningen 2018. För 
att särskilja leasingintensiva och icke-leasingintensiva företag användes medianen på 2,06 
procent (se tabell 6). Den leasingintensiva gruppen bestod av 21 företag och den icke-
leasingintensvia gruppen av 20 företag. Eftersom antalet företag skiljde sig mellan 
urvalsgrupperna studerades normalfördelning och lådagram för respektive urvalsgrupp (se 
bilaga 6) och inga extrema värden kunde identifieras. Hypotesprövningen genomfördes för 
att testa signifikansen av att leasingintensiva företag har högre genomsnittlig grad av 
förberedelse än icke-leasingintensiva företag. 
 

Tabell 7. T-test leasingintensitet och grad av förberedelse i årsredovisningen 2018 

Signifikans T-test 
Test hypoteser Kritiska värden 

Nollhypotes (H₀) E,:	G+ − G. = 0 T-värde Frihetsgrader P-värde 
Alternativ hypotes (H₁) E+: G+ − G. > 0 -0,1 38 0,54 

Deskriptiv statistik  
Grad av förberedelse Urvalsstorlek Medelvärde Standardavvikelse SE Medelvärde  

Årsredovisning leasingintensiva företag 21 8,71 2,8 0,61  

Årsredovisning icke-leasingintensiva företag 20 8,8 2,67 0,60  

Konfidensintervall (CI)     

μ₁ - µ₂ 95 % nedre gräns     

-0,086 -1,524     

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 7 visar att medelvärdet av grad av förberedelse för de 
icke-leasingintensiva företagen uppgår till 8,8, vilket är högre än de leasingintensiva 
företagens genomsnittliga grad av förberedelse som uppgår till 8,71. Det innebär att 
studiens första hypotes inte kan valideras. Konfidensintervallet (CI) visar även att den 
negativa divergensen i grad av förberedelse mellan leasingintensiva och icke-
leasingintensiva företag inte är lägre än –1,524 med 95 procent säkerhet. P-värdet på 0,54 
förklarar att det är 54 procent sannolikhet att differensen i grad av förberedelse mellan 
leasingintensiva och icke-leasingintensiva företagen inte är skilt från noll. Således finns 
inget tillförlitligt resultat som tyder på att det finns skillnader mellan de två gruppernas grad 
av förberedelse eftersom skillnaden inte kan påvisas på en tillfredsställande signifikansnivå. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att studiens första hypotes måste förkastas. Inget 
samband kan påvisas mellan leasingintensitet och grad av förberedelse i kvartalsrapporten, 
däremot finns det indikationer på ett svagt positivt samband i årsredovisningen. T-testet 
misslyckas emellertid med att bevisa att leasingintensiva företag förbereder sina investerare 
med mer omfattande frivilliga upplysningar i årsredovisningen i jämförelse med icke-
leasingintensiva företag. 
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4.3 Analytiker och grad av förberedelse 

Studiens andra hypotes prövas med hjälp av två regressionsanalyser för att undersöka om 
det råder ett positivt samband mellan den förklarande variabeln antal analytiker och den 
beroende variabeln grad av förberedelse. Först presenteras resultatet för sambandet i den 
fjärde kvartalsrapporten för 2018 och sedan presenteras resultatet för sambandet i 
årsredovisningen. Studiens andra hypotesen lyder: 
 
H2: Företag på Large Cap som följs av många analytiker förbereder sina investerare med 
mer omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter än företag 
som följs av få analytiker. 
 
Tabell 8 visar deskriptiv statistik över antalet bevakande analytiker som följer ett företag 
samt resultatet av den linjära regressionsanalysen av sambandet mellan antal analytiker och 
grad av förberedelse. Resultatet som framställs i tabellen avser företagens fjärde 
kvartalsrapport. 
 

Tabell 8. Samband antal analytiker och grad av förberedelse i den fjärde kvartalsrapporten 
2018 
 

Deskriptiv statistik – Antal analytiker 
Variabler Urval Medelvärde Standardavvikelse Minimum värde Nedre kvartil Median Övre kvartil Maximum värde 
Analytiker 41 14.41 7.78 1 8 14 19.5 28 

Regressionsanalys 
Residual spridning /0 /123

0  /4562
0  

3,00371 0,01% 0,00% 0,00%   

Koefficienter Kritiska värden 
Termer Koefficienter SE Koefficient T-värde P-värde VIF 

Konstant 5,994 0,997 6,01 0  

Antal analytiker (A) 0,0038 0,061 0,06 0,951 1 
Regressionsmodell     

JK	L4 = 5,994	 + 	0,0038A   

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 8 visar att företagen på Large Cap bevakas i genomsnitt 
av 14,41 analytiker med en standardavvikelse på 7,78. Standardavvikelsen är således hög, 
däremot indikerar spridningsmåtten i tabellen en jämn fördelning mellan företagen av hur 
många analytiker som bevakar dem. 
 
Tabell 8 visar att det varken föreligger ett positivt eller negativt samband mellan antal 
analytiker och grad av förberedelse eftersom lutningskoefficienten för den förklarande 
variabeln antar ett värde på 0,0038. Det innebär att grad av förberedelse ökar med 0,0038 
för varje analytiker som följer företaget. Emellertid förklarar P-värdet 0,951 att det inte är 
statistiskt signifikant att värdet på lutningskoefficienten är skilt från noll. -. värdet på 0,01 
procent visar även att ingen av variationen i grad av förberedelse kan förklaras av antal 
analytiker som följer företaget. Baserad på studiens resultat kan inte sambandet fastställas. 
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I tabell 9 framställs resultatet av regressionsanalysen avseende sambandet i företagens 
årsredovisning för 2018. 
 

Tabell 9. Samband antal analytiker och grad av förberedelse i årsredovisningen 2018 

Deskriptiv statistik – Antal analytiker 
Variabler Urval Medelvärde Standardavvikelse Minimum värde Nedre kvartil Median Övre kvartil Maximum värde 
Analytiker 41 14.41 7.78 1 8 14 19.5 28 

Regressionsanalys 
Residual spridning /0 /123

0  /4562
0  

2,73403 0,01% 0,00% 0,00%   

Koefficienter Kritiska värden 
Termer Koefficienter SE Koefficient T-värde P-värde VIF 

Konstant 8,815 0,907 9,72 0  

Antal analytiker (A) -0,0041 0,0555 -0,07 0,942 1 
Regressionsmodell     

GF	ÅR = 8,815	 − 	0,0041A   

 

Tabell 9 visar att lutningskoefficienten för antal analytiker antar det negativa värdet -
0,0041. Det innebär att hypotesen om att företag som följs av fler analytiker förbereder 
investerarna med mer upplysningar om IFRS 16 bör förkastas. Sambandet är inte statistiskt 
signifikant eftersom P-värdet 0,942 innebär att det inte kan fastställas att koefficientens 
värde är lägre än noll. Även i årsredovisningen kan ingen av variationen i grad av 
förberedelse förklaras av antalet analytiker som följer ett företag eftersom -. även i denna 
regression är 0,01 procent. 
 
Studiens andra hypotes kan med hänsyn till regressionsanalyserna förkastas eftersom inget 
positivt samband mellan antal analytiker och grad av förberedelse i företagens finansiella 
rapporter kan fastställas. Ett negativt samband kan inte heller påvisas eftersom det inte är 
statistiskt signifikant att värdet -0,0041 på lutningskoefficienten i årsredovisningen inte är 
lika med noll.  

4.4 Implementeringsmetod och grad av förberedelse 

Resultatet från studiens tredje hypotes presenteras med ett ensidigt T-test för grad av 
förberedelse mellan de företagen som valde den retroaktiva metoden och de företag som 
valde förenklingsmetoden. Inledningsvis presenteras resultatet från kvartalsrapporten och 
därefter presenteras resultatet för årsredovisningen. Studiens tredje hypotes är formulerad 
enligt följande: 
 
H3: Företag på Large Cap som väljer den retroaktiva metoden förbereder sina investerare 
med mer omfattande frivilliga upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter än 
företag som väljer förenklingsmetoden. 
 
Tabell 10 visar T-testets resultat för företagens fjärde kvartalsrapport 2018. För att 
genomföra hypotesprövningen testades urvalet för extrema värden och delades in i två 
grupper baserat på vilken implementeringsmetod företagen valde. Inga extrema värden 
kunde identifieras och det resulterade i en grupp bestående av två företag som valde den 
retroaktiva metoden och en grupp med 38 företag som valde förenklingsmetoden. Ett 
företag exkluderades eftersom inga upplysningar om val av implementeringsmetod fanns 
att tillgå. Författarna väljer att tolka resultatet med stor försiktighet eftersom antalet 
observationer för den retroaktiva metoden endast bestod av två företag. 
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Tabell 10. T-test implementeringsmetod och grad av förberedelse i den fjärde 
kvartalsrapporten 2018 

 
Signifikans T-test 

Test hypoteser Kritiska värden 
Nollhypotes (H₀) E,:	G+ − G. = 0 T-värde Frihetsgrader P-värde 

Alternativ hypotes (H₁) E+: G+ − G. > 0 -0,52 1 0,654 
Deskriptiv statistik  

Grad av förberedelse Urvalsstorlek Medelvärde Standardavvikelse SE Medelvärde  

Fjärde kvartalsrapporten Retroaktiv metod 2 5,00 2,83 2,0  

Fjärde kvartalsrapporten Förenklingsmetoden 38 6,08 3,03 0,49  

Konfidensintervall (CI)     

μ₁ - µ₂ 95 % nedre gräns     

-1,08 -14,08     

 
Tabell 10 visar att företagen som valde förenklingsmetoden uppnådde en högre grad av 
förberedelse än företagen som valde den retroaktiva metoden. Medelvärdet för grad av 
förberedelse hos företagen med förenklingsmetoden var 6,08 och för företagen med den 
retroaktiva metoden var medelvärdet 5,0. Gruppernas genomsnittliga grad av förberedelse 
visar emellertid en negativ differens på 1,08, vilket talar mot studiens hypotes. P-värdet 
0,654 förklarar också att nollhypotesen inte kan förkastas eftersom det inte är statistiskt 
signifikant att differensen i medelvärdet är skilt från noll. Det uppvisade resultatet innebär 
att det inte går att dra någon slutsats om skillnaden i grad av förberedelse mellan de företag 
som valde den retroaktiva metoden och de företag som valde förenklingsmetoden i den 
fjärde kvartalsrapporten. 
 
Tabell 11 visar resultatet av hypotesprövningen på företagens årsredovisningar för 2018 
och prövningen utfördes på samma premisser som det föregående T-testet. 

 

Tabell 11. T-test implementeringsmetod och grad av förberedelse i årsredovisningen 2018 

Signifikans T-test 
Test hypoteser Kritiska värden 

Nollhypotes (H₀) E,:	G+ − G. = 0 T-värde Frihetsgrader P-värde 
Alternativ hypotes (H₁) E+: G+ − G. > 0 5,89 2 0,014 

Deskriptiv statistik  
Grad av förberedelse Urvalsstorlek Medelvärde Standardavvikelse SE Medelvärde  

Årsredovisning Retroaktiv metod 2 12,500 0,707 0,50  

Årsredovisning Förenklingsmetoden 38 8,71 2,49 0,40  

Konfidensintervall (CI)     

μ₁ - µ₂ 95 % nedre gräns     

3,789 1,912     

 

Resultatet från T-testet i tabell 11 ger stöd åt studiens tredje hypotes. Medelvärdet för grad 
av förberedelse hos de företag som valde den retroaktiva metoden uppgick till 12,5 jämfört 
med 8,71 för de företag som valde förenklingsmetoden. Skillnaden i medelvärden uppgår 
till 3,789 och P-värdet 0,014 visar att det är statistiskt signifikant på fem procent 
signifikansnivå att graden av förberedelse är högre hos de företag som valde den retroaktiva 
metoden relativt till de företag som valde förenklingsmetoden. Den exakta innebörden av 
P-värdet 0,014 är att det är 1,4 procent sannolikhet att få de observerade värden, trots att 
det inte är någon skillnad i grad av förberedelse mellan företag som väljer den retroaktiva 
metoden och förenklingsmetoden. 
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Resultaten indikerar att studiens tredje hypotes ska förkastas vid undersökning av 
kvartalsrapporten och valideras vid undersökning av årsredovisningen. Eftersom resultatet 
uppvisar att det var få företag som valde att använda den retroaktiva metoden bedömer 
författarna att inga slutsatser kan dras kring sambandet mellan val av 
implementeringsmetod och grad av förberedelse. Emellertid ger resultatet starkt stöd för 
studiens fjärde hypotes. 

 
För att kunna validera studiens fjärde hypotes presenteras en beskrivning av företagens 
val av implementeringsmetod för införandet av IFRS 16 i figur 2. Studiens fjärde hypotes 
är formulerad enligt följande: 
 
H4: Fler företag på Large Cap kommer vid implementering av IFRS 16 att använda 
förenklingsmetoden än den retroaktiva metoden i sina finansiella rapporter. 
 

 

Figur 2. Beskriver företagens val av implementeringsmetod vid införandet av IFRS 16. 

Figur 2 visar att 93 procent av företagen på Large Cap valde att hantera övergången till 
IFRS 16 genom att använda förenklingsmetoden vid implementering av den nya 
leasingstandarden. Emellertid valde endast fem procent av företagen den retroaktiva 
metoden och två procent av företagen gav inga upplysningar i sina finansiella rapporter om 
vilken metod de kommer att tillämpa vid införandet av IFRS 16. Resultatet ger därför stöd 
åt studiens hypotes om att flest företag kommer att välja förenklingsmetoden. 

92,7%

4,9% 2,4%

Val	av	implementeringsmetod

Förenklingsmetoden

Retroaktiva	metoden

Ingen	upplysning

Total	antal	företag:	41

Upplysning	om	val
av	implementeringsmetod
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5. Analys 

5.1 Grad av förberedelse 

Resultatet från företagens förberedande upplysningar visar att företagen på Large Cap 
väljer att förbereda sina investerare med mer omfattande frivilliga upplysningar i 
årsredovisningen till skillnad från den fjärde kvartalsrapporten 2018. Resultatet visar även 
att företagen förmedlar mer upplysningar om samtliga kategorier i årsredovisningen jämfört 
med kvartalsrapporten. Emellertid förklarar inte resultatet varför företagen väljer att förse 
sina investerare med mer omfattande frivilliga upplysningar i årsredovisningen i jämförelse 
med kvartalsrapporten. En tänkbar förklaring är att redovisningsregleringen ställer stramare 
krav på upprättandet av årsredovisningen.    
  
Enligt IFRS regelverket ska företagen lämna uppgifter om all känd information och om 
information som rimligen kan uppskattas vid införandet av en ny redovisningsstandard 
(IASB - Upplysningar p.30, hämtat 2019). Regleringen kan vara en förklarande faktor till 
varför företagens grad av förberedelse är högre i årsredovisningen. Eftersom mer 
information om vilka effekter IFRS 16 kommer ha på företagen rimligtvis är känd vid 
upprättandet av årsredovisningen än vid upprättandet av den fjärde kvartalsrapporten. 
Baserat på resonemanget kan regleringen även vara en förklarande orsak till att företagens 
kvantitativa effektbeskrivning ökade med approximativt 100 procent i årsredovisningen 
jämfört med kvartalsrapporten. Resultatet av att företagen väljer att minska 
informationsasymmetrin mer i årsredovisningen än kvartalsrapporten tyder på att företagen 
gör ett kostnadseffektivt val genom att lämna mer omfattande frivilliga upplysningar vid 
ett rapporteringstillfälle. Företagens val kan på basis av agentteorin motiveras av att 
företagen har ett ekonomiskt incitament att förbereda sina investerare med mer omfattande 
frivilliga upplysningar endast i årsredovisningen. Författarna ställer sig frågande till hur 
investerarna påverkas till följd av företagens val att förbereda investerarna med mer 
omfattande frivilliga upplysningar i årsredovisningen än kvartalsrapporten. Eftersom 
informationsasymmetrin och därav agentkostnaderna är högre i kvartalsrapporterna i 
jämförelse med årsredovisningarna kan det innebära att investerarna inte har full insikt i 
företaget och inte lika kontinuerligt kan fatta ekonomiska beslut. 
  
Företagens val att förbereda investerarna med mer kvalitativa än kvantitativa upplysningar 
kan enligt teorin om frivilliga upplysningar innebära att företagen inte anser att kvantitativa 
upplysningar är av lika väsentligt värde för deras investerare som de kvalitativa 
upplysningarna. En förklaring till företagens val kan vara att investerarna har bristfälliga 
kunskaper om redovisningsförändringar enligt Beattie et al. (2006) och att kvalitativa 
upplysningar skapar bättre förståelse för standardens innebörd i jämförelse med 
kvantitativa upplysningar. Studiens resultat kan innebära att investerarnas beslutsunderlag 
påverkas eftersom företagen förbereder investerarna med mindre kvantitativa än kvalitativa 
upplysningar om införandet av IFRS 16.  
  
Sammanfattningsvis kan studiens erhållna resultat tyda på att företagen har incitament att 
minska informationsasymmetrin endast vid ett rapporttillfälle eftersom det är mer 
kostnadseffektivt. Företagen väljer även att förse investerare med mer omfattande 
kvalitativa än kvantitativa upplysningar vilket kan antas öka investerarnas kunskap och 
förståelse för IFRS 16. Emellertid påverkas investerarnas beslutsunderlag eftersom det 
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finns mindre kvantitativa upplysningar om införandet av IFRS 16 att tillgå i de finansiella 
rapporterna och det strider mot syftet med IASBs föreställningsram. Eftersom de finansiella 
rapporterna skall upprättas för att främja och tillgodose investerarnas beslutsunderlag 
(IASB - Förord, hämtat 2019).  

5.2 Leasingintensitet och grad av förberedelse 

Studien visar att företagens grad av förberedelse i de finansiella rapporterna är oberoende 
av företagens leasingintensitet. Det finns indikationer på att det finns andra variabler som 
inte är inkluderade i analysmodellen som kan förklara variationen i företagens grad av 
förberedelse.  
  
Studien är kontraproduktivt i förhållande till teorin om frivilliga upplysningar eftersom 
teorin påpekar att företagen kommer att lämna upplysningar om det är av väsentligt värde 
för investerarna, trots att fördelarna av upplysningarna inte överstiger dess kostnader 
(Heitzman et al., 2010). Det innebär att studiens resultat motstrider teorin baserat på 
forskning genomförd av Beattie et al. (1998), Duke et al. (2009) och Morales-Días och 
Zamora-Ramírez (2018) som har visat att redovisningseffekterna av IFRS 16 bör vara av 
väsentligt värde för investerare. Den rimligaste tolkningen baserat på teorin om frivilliga 
upplysningar är att leasingintensiva företag på Large Cap inte bedömer att effekterna av 
IFRS 16 är av mer väsentligt värde för investerare jämfört med icke-leasingintensiva 
företag. Tolkningen överensstämmer med Giner och Pardo (2018) som visade att 
investerarna inte heller finner att det är väsentligt att särskilja estimerade skulder hänförliga 
till operationell leasing med andra skulder i företaget. I de fall investerare inte gör en 
distinktion mellan de estimerade leasingskulderna och andra skulder i företaget tyder det 
på att upplysningar om IFRS 16 inte bidrar med ny information, givet att leasingskuldernas 
storlek inte avviker från investerarnas estimat. Det antyder att förberedande upplysningar 
om IFRS 16 inte kontribuerar till investerarnas beslutsunderlag och kan vara en anledning 
till varför leasingintensiva företag upplever att upplysningarna varken minskar 
agentkostnader eller ger upphov till kapitalmarknadsfördelar i större utsträckning än icke-
leasingintensiva företag. 
  
Vidare tyder resultatet på att de leasingintensiva företagen upplever att kostnaderna av att 
lämna mer förberedande upplysningar om IFRS 16 än icke-leasingintensiva företag i sina 
finansiella rapporter överstiger fördelarna. En potentiell förklaring är med hänsyn till 
Beattie et al. (2006) att investerare skulle höja sina riskestimat men inte förändra sina 
bedömningar avseende återbetalningsförmåga och utdelningskapacitet om all operationell 
leasing kapitaliseras i balansräkningen. Denna förklaring tyder på att IFRS 16 potentiellt 
kan ha negativa effekter på leasingintensiva företags kapitalkostnader. Det skulle kunna 
gälla även för förberedande upplysningar om standardens effekter på företagens 
redovisning. Om aktiekurser påverkas av antingen en förändring i riskpremie eller fritt 
kassaflöde och investerarnas höjda riskestimat leder till en högre riskpremie är förklaringen 
om allt annat lika rimlig till studiens resultat. Eftersom resultatet inte fann ett negativt 
samband mellan leasingintensitet och grad av förberedelse finns det däremot inget resultat 
som talar för att företagen haft en övertygelse om att deras förberedande upplysningar 
skulle ha negativa effekter.   
  
Sammanfattningsvis är företagens förberedande upplysningar om införandet av IFRS 16 i 
sina finansiella rapporter oberoende av företagens leasingintensitet. En rimlig förklaring är 
att leasingintensiva företag bedömer att effekterna av IFRS 16 inte är av mer väsentligt 
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värde för investerarna i jämförelse med icke-leasingintensiva företag. Eftersom 
informationen inte är av väsentligt värde avväger leasingintensiva företag fördelarna 
gentemot kostnaderna av att lämna förberedande upplysningar enligt teorin om frivilliga 
upplysningar, där kostnaderna verkar överstiga fördelarna. Det kan förklaras av att 
investerarna inte anser att upplysningarna kontribuerar till deras beslutsunderlag eller att de 
leasingintensiva företagens förberedande upplysningar leder till en högre riskpremie. 

5.3 Analytiker och grad av förberedelse 

Hypotesen om ett positivt samband mellan antalet analytiker som följer ett företag och grad 
av förberedelse bekräftas inte av studiens resultat eftersom inget samband kan påvisas gälla 
i någon av de finansiella rapporterna. Det kan tyda på att företagen inte är villiga att minska 
informationsasymmetrin mellan dem och investerarna i större utsträckning oavsett om 
företagen följs av fler analytiker och trots att analytikerna enligt Vergoossen (1993) har ett 
betydande inflytande över investerarnas beslutsunderlag. Enligt teorin om frivilliga 
upplysningar tyder det på att företagen inte upplever att de erhåller större fördelar av att 
lämna förberedande upplysningar om IFRS 16 till följd av att de följs av fler analytiker. I 
viss mån är studiens resultat motsägelsefullt till resultatet i Healy et al. (1999) som indikerar 
att företag som följs av många analytiker lämnar mer frivilliga upplysningar än företag som 
följs av få analytiker. Således bör sambandet gälla även avseende upplysningarna denna 
studie har undersökt.  
   
En tänkbar förklaring till varför resultatet misslyckas att bekräfta hypotesen kan vara att en 
förändring i redovisningsstandard enligt Hilliard och Neidermeyer (2018) och Hamberg et 
al. (2011) inte ger upphov till reella ekonomiska effekter. Eftersom förändringen inte ger 
upphov till en reell ekonomisk effekt kan det innebära att företagen inte anser att 
förberedande upplysningar kan resultera i kapitalmarknadsfördelar. Däremot visar även 
Hilliard och Neidermeyer (2018) och Hamberg et al. (2011) att förändringar i 
redovisningsstandarder kan resultera i marknadsreaktioner. Det innebär att företagen kan 
ha incitament att inte förbereda investerare med upplysningar om IFRS 16 eftersom 
effekterna av den nya leasingstandarden leder till lägre soliditet och högre 
skuldsättningsgrad enligt Beattie et al. (1998), Duke et al. (2009), Morales-Días och 
Zamora-Ramírez (2018). Upplysningar om effekterna på redovisningen skulle då kunna få 
negativa effekter på företagens aktiekurs och enligt studiens teorier leda till att företagen 
som följs av många analytiker undanhåller denna information i självintresse. Det positiva 
sambandet mellan antal bevakande analytiker och den totala mängden frivilliga 
upplysningar i företagens finansiella rapporter kan däremot inte uteslutas eftersom studien 
endast undersökt företagens förberedande upplysningar gällande IFRS 16.   
  
Sammanfattningsvis indikerar studien att företagen inte har incitament att förbereda sina 
investerare med mer omfattande frivilliga upplysningar i sina finansiella rapporter till följd 
av att företagen följs av fler analytiker. En tolkning är att förberedande upplysningar om 
redovisningsstandarder inte resulterar i kapitalmarknadsfördelar eftersom förändringar i 
redovisningsstandarder inte ger upphov till reella ekonomiska effekter. Företagen kan även 
ha incitament att inte förbereda analytiker med mer omfattande frivilliga upplysningar 
eftersom det kan resultera i negativa aktiekursreaktioner. 
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5.4 Val av implementeringsmetod och grad av förberedelse 

Studiens resultat är tvetydiga avseende hur företagens val av implementeringsmetod 
påverkar i vilken omfattning de förbereder sina investerare med upplysningar om IFRS 16. 
I kvartalsrapporten uppvisade företagen som valde förenklingsmetoden en högre 
genomsnittlig grad av förberedelse än de företag som valde den retroaktiva metoden. 
Däremot styrker resultatet från årsredovisningen studiens hypotes då den genomsnittliga 
graden av förberedelse var högre för företag som valde den retroaktiva metoden relativt de 
företag som valde förenklingsmetoden på fem procent signifikansnivå. Eftersom resultaten 
endast underbyggs av två företag som valde den retroaktiva implementeringsmetoden kan 
inga generella slutsatser om det förutspådda sambandet göras.  
 
Utifrån teorin om frivilliga upplysningar tyder studien på att företagen inte anser att det är 
av väsentligt värde för investerarna att få hela jämförelseperiodens redovisning omräknad 
som om IFRS 16 hade tillämpats. Det behöver däremot inte betyda att företagen anser att 
information om hur jämförelseperioden hade framställts med IFRS 16 inte är väsentligt för 
investerarna. En rimlig förklaring till företagens val av implementeringsmetod kan vara att 
företagen har möjlighet att med förenklingsmetoden endast räkna om jämförelseperiodens 
siffror för de nyckeltal eller redovisningsposter som de anser är av väsentligt värde. Det 
innebär att företagen kan hantera standardförändringen på ett mer kostnadseffektivt sätt. 
Företagens val av förenklingsmetoden till förmån för den retroaktiva metoden kan förklaras 
av agentteorins antagande om att företagen agerar rationellt i sina beslut och väljer den 
metod som är mest kostnadseffektiv och där fördelarna är störst i relation till kostnaderna. 
 
En konsekvens av att företagen själva väljer vilka av jämförelseperiodens poster som ska 
räknas om enligt IFRS 16 är att det kan leda till bristfällig information för investerare för 
att göra en korrekt bedömning av företagets finansiella utveckling. Framförallt riskerar det 
att påverka analytikers möjlighet att skapa prognoser och bidra till minskad 
informationsasymmetri mellan företagen och investerare.   
 
Sammanfattningsvis kan inte studien fastslå hur företagens val av implementeringsmetod 
påverkar deras förberedande upplysningar. Företagen på Large Cap väljer att använda 
förenklingsmetoden eftersom den är mest kostnadseffektiv och studien tyder även på att 
företagen bedömer att den retroaktiva metodens bidrag inte tillför väsentligt värde för 
investerarna. Konsekvensen av att företagen på Large Cap använder förenklingsmetoden 
till förmån för den retroaktiva metoden kan påverka analytikernas aktierekommendationer 
på kapitalmarknaden. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att beskriva hur svenska Large Cap företag väljer att förbereda 
sina investerare med upplysningar om IFRS 16 i sina finansiella rapporter. Slutsatserna är 
att företagen väljer att förbereda sina investerare med mer omfattande upplysningar inom 
samtliga kategorier i årsredovisningen jämfört med den fjärde kvartalsrapporten. Den 
rimligaste förklaringen är att mer information om leasingstandardens effekter är känd av 
företagen vid upprättandet av årsredovisningen än vid upprättandet av kvartalsrapporten. 
Företagen förbereder även sina investerare med mer omfattande kvalitativa upplysningar i 
jämförelse med kvantitativa upplysningar i både kvartalsrapporten och årsredovisningen. 
Det talar för att företagen bedömer att investerare värdesätter kvalitativa upplysningar över 
kvantitativa upplysningar eftersom kvalitativa upplysningar kan öka investerarnas kunskap 
och förståelse för nya redovisningsstandarder. 
 
Studien syftade även till att förklara hur graden av förberedelse påverkades av 
leasingintensitet, antal bevakande analytiker och vilken implementeringsmetod företagen 
valde vid införandet IFRS 16. Slutsatsen är att företagens grad av förberedelse är oberoende 
av leasingintensitet. Det innebär att leasingintensiva företag bedömer att effekterna av IFRS 
16 inte är av mer väsentligt värde för investerarna i jämförelse med icke- leasingintensiva 
företag, trots att de påverkas i störst utsträckning av leasingstandarden. Att de 
leasingintensiva Large Cap företagen inte förbereder sina investerare med mer omfattande 
upplysningar än de icke-leasingintensiva företagen kan förklaras av att förberedande 
upplysningar om IFRS 16 riskerar att höja investerarnas riskpremie. 
 
Emellertid visar studien att Large Cap företagens förberedande upplysningar om IFRS 16 
inte är beroende av antalet analytiker som följer företagen. En rimlig förklaring kan vara 
att företagen på Large Cap upplever att upplysningar om redovisningsstandarder inte 
resulterar i kapitalmarknadsfördelar och att upplysningarna kan få negativa 
marknadsreaktioner på företagets aktiekurs. 
 
Sambandet mellan företagens grad av förberedelse och val av implementeringsmetod går 
inte att fastställa med rimlig säkerhet eftersom det krävs fler observationer av företag som 
väljer den retroaktiva metoden. Studien visade även att företagen på Large Cap valde 
förenklingsmetoden till förmån för den retroaktiva metoden. En slutsats av att företagen till 
övervägande del väljer förenklingsmetoden är att investerare riskerar att förses med 
bristfällig information för att utvärdera företagens finansiella utveckling. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Studiens bidrag 

Denna studie har bidragit med ett nytt perspektiv till forskningen inom frivilliga 
upplysningar genom att studera hur företagen förbereder sina investerare på införandet av 
en ny redovisningsstandard. Genom denna proaktiva ansats har studien utvidgat det 
befintliga forskningsfältet inom frivilliga upplysningar vars övergripande fokus har varit 
frivilliga upplysningar i direkt anknytning till redan inträffade händelser. Studien har 
förhöjt investerarnas kunskap om att företagen väljer att lämna mer kvalitativa frivilliga 
upplysningar i de finansiella rapporterna för att minska informationsasymmetrin mellan 
företagen och investerarna. Genom de förberedande upplysningarna i årsredovisningen får 
investerarna bättre kännedom om innebörden av redovisningsstandardens påverkan på 
redovisningen och skapar möjlighet att förbättra investerarnas beslutsunderlag.  
 
Emellertid ställer sig författarna frågande till om vissa frivilliga upplysningar om nya 
redovisningsstandarder borde vara reglerade. Företagens förberedande kvalitativa och 
kvantitativa upplysningar om redovisningsstandarder bör inte utesluta varandra utan 
företagen borde lägga större fokus på att balansera upplysningskategorierna i de finansiella 
rapporterna. Resultatet kan vara till nytta för revisionsbyråer att beakta vid framtida 
rekommendationer om införande av nya redovisningsstandarder. Studiens resultat kan även 
användas av normsättarna inom redovisningen för att avväga och förbättra regleringen 
kring upplysningar inför framtida redovisningsstandarder. Det kan även vara av intresse för 
normsättaren att neutralisera de fördelaktigheter som implementeringsmetoderna 
tillhandahåller vid en ny redovisningsstandard. Implementeringsmetoderna verkar inte vara 
neutraliserade eftersom en övervägande andel av företagen på Large Cap hade incitament 
att välja den förenklade metoden till förmån för den retroaktiva metoden. 
 
Studiens resultat visar att Large Cap företagens förberedande upplysningar är oberoende av 
leasingintensitet. Det kan ge upphov till oanade konsekvenser för investerare i dessa företag 
eftersom oannonserade förändringar sannolikt leder till effekter på aktiemarknaden. 
Konsekvenserna för leasingintensiva företag som drabbas av den nya leasingstandarden kan 
innebära att de behöver revidera sina finansiella mål och se över låneavtal för att säkerställa 
att skuldkovenanter inte äventyras. Förändringar som dessa behöver kommuniceras på rätt 
sätt till investerare för att undvika överraskningar och oönskade kursreaktioner. Författarna 
rekommenderar därför företag som påverkas av stora redovisningseffekter att lämna mer 
omfattande förberedande upplysningar inför nya redovisningsstandarder.  

7.2 Implikationer av studien 

Under studiens gång har en del utmaningar uppstått vilka till övervägande del beror på 
författarnas val att studera ett område som inte tidigare varit föremål för omfattande studier. 
En implikation i studien var att särskilja leasingintensiva och icke-leasingintensiva företag 
eftersom inga tidigare studier fanns att tillgå för att få en adekvat operationalisering. Det 
väcker emellertid frågan om en annorlunda operationalisering skulle ha en annan inverkan 
på det erhållna resultatet. En annan implikation har varit svårigheten att avspegla en 
definitiv bild av företagens förberedande upplysningar vid införandet av IFRS 16 i de 
finansiella rapporterna. Författarna ställer sig följaktligen frågande till om andra 
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tillvägagångssätt kunde användas för att återge en bättre avspegling av företagens 
förberedande upplysningar. En tänkbar justering av studien för en mer precis mätning av 
företagens grad av förberedelse hade varit att utvidga poängskalan för de upplysningar där 
det varit möjligt. Det skulle förmodligen resulterat i mer differentierade resultat. Studien 
hade även med fördel kunnat genomföras vid ett senare tillfälle för att inkludera de Large 
Cap företagen som inte publicerat årsredovisningen för 2018 när datamaterialet samlades 
in. En replikering av studien med mindre bortfall skulle kunna innebära att andra resultat 
uppnås. Prövningen av studiens tredje hypotes hade särskilt gynnats av ett mindre bortfall 
eftersom sannolikheten för att få fler observationer av företag som valde den retroaktiva 
metoden hade ökat och resulterat i en mer tillförlitlig hypotesprövning.  

7.3 Förslag till framtida forskning 

Baserat på studiens resultat och efterföljande analys har författarna identifierat två områden 
för fortsatt forskning. Studien har inte beaktat investerarnas perspektiv på företagens 
förberedande upplysningar om den nya redovisningsstandarden. Därför kan resultatet inte 
fastställa om investerarna upplever att företag med högre grad av förberedelse lämnade 
bättre förberedande upplysningar än företag som erhöll lägre grad av förberedelse även om 
det kan antas sannolikt. För att utveckla användandet av finansiella rapporter som ett 
instrument för att förbereda investerare på nya redovisningsstandarder är det viktigt att 
erhålla mer kunskap om vilka förberedande upplysningar som är av väsentligt värde för 
investerarna utifrån deras perspektiv. Högre kunskap om vad investerare upplever är av 
väsentligt värde vid nya redovisningsstandarder är intressant eftersom studien påvisat att 
företagens förberedande upplysningar inte är beroende av i vilken utsträckning de påverkas 
av den nya redovisningsstandarden.  
  
Det andra området för framtida forskning är om de kapitalmarknadsfördelar tidigare 
forskning påvisat kan erhållas av frivilliga upplysningar i allmänhet även gäller för 
förberedande upplysningar avseende en ny redovisningsstandard. Eftersom studien visar att 
företagens förberedande upplysningar inte beror på faktorer som generellt har en 
samvariation med frivilliga upplysningar kan studier inom detta område skapa större 
förståelse för företagens incitament att förbereda investerare på nya 
redovisningsstandarder. 
  
Förslagsvis kan vidare studier om vilka parametrar investerare anser är av väsentligt värde 
vid nya redovisningsstandarder genomföras med en enkätundersökning och låta 
aktieanalytiker representera investerare. Aktieanalytiker kan med fördel representera 
investerare eftersom de i förlängningen är en viktig mellanhand för att minimera 
informationsasymmetrin mellan företagen och övriga investerare. Enkäterna kan utformas 
i likhet med de kategorier som i denna studie för att koda företagens förberedande 
upplysningar och låta investerare rangordna vilka upplysningar de anser är viktigast.  
  
Att fastställa en lämplig metodik för att undersöka om förberedande upplysningar om nya 
redovisningsstandarder kan leda till kapitalmarknadsfördelar är en utmanande uppgift 
eftersom effekterna måste isoleras till att endast bero på vissa upplysningar. Hur en sådan 
studie skulle gå till lämnas därför till framtida forskare att avgöra, men inspiration kan 
hämtas från Botosan och Plumlee (2002). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodning av upplysningar 
 
Gradering   

0=Företaget lämnar inga upplysningar i redovisningen   

1=Företaget lämnar upplysningar i redovisningen   
   

Kvalitativa upplysningar JA NEJ 

1. Redogör företaget för när de först kommer att implementera IFRS 16?   

2. Redogör företaget för vilken påverkan den nya bestämmelsen får på:   

A) Resultaträkningen   

B) Balansräkningen   

C) Kassaflödet?   

3. Lämnarföretaget upplysningar om vad deras leasingkontrakt omfattar enligt IFRS 16. 52?   

Val av implementeringsmetod   

4. Använder företaget retroaktiv metod vid implementeringen av IFRS 16 i enlighet med IFRS 16. C5(a)?   

5. Använder företaget förenklingsmetoden vid implementeringen av IFRS 16.  I enlighet med C5(b)?   

6. Lämnar företaget upplysningar om hur de identifierar om ett avtal innehåller leasing i enlighet med IFRS 16. C3?   

Kvantitativ effektbeskrivning   

7. Redogör företaget i enlighet med IFRS 16.53 för de kvantitativa effekterna som IFRS 16 medför på:   

A) Avskrivningar på leasingtillgångar   

B) Räntekostnad för leasingskulder   

C) Kostnaden för korttidsleasingavtal   

D) Kostnaden för variabla leasingavgifter som inte inkluderas i värderingen av leasingskulder   

E) Summan av leasingtillgångar och leasingskulder   

8. Lämnar företaget upplysningar om löptiden på leasingkontrakten utifrån IFRS 16.58?   

9. Lämnar företaget explicit information om hur nyckeltal och prestationsmått påverkas av IFRS 16?   

 

  



 

 

Bilaga 2. Modifierad kodning av upplysningar 
 
Gradering JA/NEJ frågor Gradering av fråga 2-4 

  

0=Företaget lämnar inga upplysningar i redovisningen  0=Inga upplysningar 
  

1=Företaget lämnar upplysningar i redovisningen 1=Upplysningar om ökning, minskning eller ingen effekt 
  

 2=Företaget förklarar även anledningen till ökning, 
minskning eller ingen effekt 
 

  

Kvalitativa upplysningar JA NEJ 
1. Redogör företaget för när de först kommer att implementera IFRS 16?  

  

2. I vilken utsträckning beskriver företaget hur resultaträkningen påverkas?  
  

3. I vilken utsträckning beskriver företaget hur balansräkningen påverkas?      

4. I vilken utsträckning beskriver företaget hur kassaflödet påverkas?      

5. Lämnar företaget upplysningar om vad deras leasingkontrakt omfattar enligt IFRS 16. 52?      

Delsumma      

Val av implementeringsmetod 
    

6. Använder företaget retroaktiv metod vid implementeringen av IFRS 16 i enlighet med IFRS 16. C5(a)?      

7. Använder företaget förenklingsmetoden vid implementeringen av IFRS 16. I enlighet med C5(b)?      

8. Upplyser företaget om hur de identifierar om ett avtal innehåller leasing? (Enligt IFRS 16 eller IAS 17, IFRS 16 C3)      

Delsumma 
 

  

Kvantitativ effektbeskrivning     

Redogör företaget kvantitativt för hur IFRS 16 påverkar: (IFRS 16.53)      

9. De totala avskrivningarna på leasingtillgångar      

10. De totala räntekostnaderna för leasingskulder      

11. De totala kostnaderna för korttidsleasingavtal      

12. De totala kostnaderna för variabla leasingavgifter som inte inkluderas i värderingen av leasingskulder      

13. Den totala summan av leasingtillgångar respektive leasingskulder      

14. Lämnar företaget upplysningar om löptiden på leasingkontrakten utifrån IFRS 16.58?      

15. Lämnar företaget upplysningar om hur skuldsättningsgraden eller soliditeten påverkas av IFRS 16?      

16. Lämnar företaget upplysningar om hur räntabilitet på tillgångar påverkas av IFRS 16? 
 

  

17. Lämnar företaget upplysningar om hur resultat före räntekostnader, skatt, av- och nedskrivningar påverkas av IFRS 16? 
 

  

Delsumma 
 

  

Total summa   

 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning av data 
 Kvartalsrapport Q4 - 2018 Årsredovisning 2018 Oberoende variabler   

Bolagsnamn Kvalitativa 
upplysningar 

Val av 
implementeringsmetod 

Kvantitativ 
effektbeskrivning Total Kvalitativa 

upplysningar 
Val av 

implementeringsmetod 
Kvantitativ 

effektbeskrivning Total OP/S Antal 
analytiker implementeringsmetod Operationella 

leasingkostnader Skulder 

Alfa Laval 3 1 0 4 6 2 3 11 1,31% 20 Förenklingsmetod 451 34473 
Assa Abloy 3 1 1 5 4 2 1 7 1,98% 26 Förenklingsmetod 1084 54668 
AstraZeneca 0 0 0 0 8 2 1 11 1,47% 26 Förenklingsmetod 684 46607 
Atlas Copco A 6 2 1 9 8 2 1 11 2,20% 27 Förenklingsmetod 1190 54198 
Axfood 7 2 2 11 8 2 2 12 20,09% 7 Förenklingsmetod 1550 7716 
Beijer Ref 4 1 1 6 5 1 1 7 4,59% 2 Förenklingsmetod 278061 6059793 
Boliden 6 2 1 9 6 2 1 9 0,45% 18 Förenklingsmetod 88 19716 
Fenix Outdoor 0 0 0 0 6 1 1 8 20,28% 1 Förenklingsmetod 23725 116996 
Getinge 6 2 1 9 6 2 1 9 1,88% 15 Förenklingsmetod 446 23697 
ICA Gruppen 8 2 2 12 8 2 3 13 8,42% 9 Förenklingsmetod 3992 47402 
Hexagon 7 2 1 10 8 2 1 11 1,59% 18 Förenklingsmetod 69,5 4364,9 
Hexpol 4 1 1 6 5 1 1 7 1,07% 8 Förenklingsmetod 63 5864 
Indutrade 4 1 1 6 5 1 1 7 3,54% 7 Förenklingsmetod 278 7852 
Millicom 4 0 2 6 5 2 1 8 2,06% 18 Förenklingsmetod 155 7526 
Saab 2 1 1 4 3 2 1 6 1,63% 10 Förenklingsmetod 596 36 495 
Sandvik 2 1 1 4 2 2 3 7 2,06% 25 Förenklingsmetod 1233 59833 
Skanska 3 1 3 7 3 2 4 9 2,83% 10 Förenklingsmetod 2464 86949 
Swedish Match 8 1 2 11 7 1 2 10 1,53% 14 Förenklingsmetod 299 19582 
Telia Company 3 2 0 5 3 2 3 8 0,92% 25 Förenklingsmetod 1340 146198 
Tieto 3 1 3 7 3 2 5 10 8,17% 11 Förenklingsmetod 58,4 715,1 
Vitrolife 4 2 2 8 5 1 3 9 8,56% 4 Förenklingsmetod 17237 201255 
Nokia 7 2 0 9 1 2 0 3 1,12% 25 Förenklingsmetod 270 24146 
Ahlstrom-Munksjö 0 0 0 0 6 2 2 10 2,29% 6 Förenklingsmetod 47,5 2072,6 
Evolution Gaming 6 0 1 7 2 1 0 3 5,57% 9 Ingen upplysning 4367 78387 
Bravida 3 1 1 5 4 1 1 6 4,07% 6 Förenklingsmetod 370 9086 
Dometic 4 1 0 5 4 1 0 5 0,93% 10 Förenklingsmetod 169 18082 
Attendo 5 1 1 7 6 2 4 12 16,87% 5 Retroaktiv metod 1274 7551 
Electrolux A 7 1 1 9 8 2 1 11 1,73% 17 Förenklingsmetod 1308 75563 
Ericsson A 3 1 0 4 2 2 2 6 0,54% 28 Förenklingsmetod 1400 259991 
Essity A 5 1 2 8 5 2 3 10 0,99% 19 Förenklingsmetod 980 99367 
Holmen A 3 1 3 7 2 2 4 8 0,53% 9 Förenklingsmetod 72 13459 
Husqvarna A 2 1 1 4 3 2 2 7 2,21% 8 Förenklingsmetod 499 22598 
NCC A 3 1 0 4 2 1 1 4 2,89% 9 Förenklingsmetod 694 24054 
SCA A 1 1 0 2 5 2 5 12 1,34% 14 Förenklingsmetod 289 21487 
SKF A 2 1 1 4 2 2 2 6 7,64% 24 Förenklingsmetod 3951 51721 
SSAB B 2 1 1 4 4 2 1 7 1,25% 19 Förenklingsmetod 411 32973 
Stora Enso A 7 1 1 9 8 2 3 13 1,63% 17 Förenklingsmetod 100 6117 
Sweco A 1 1 1 3 6 2 5 13 8,46% 5 Retroaktiv metod 710 8396 
Tele2 A 1 1 1 3 5 1 4 10 3,23% 24 Förenklingsmetod 1494 46282 
Volvo A 7 1 0 8 7 2 3 12 0,61% 18 Förenklingsmetod 2134 348832 
Epiroc A 4 1 2 7 7 1 3 11 2,10% 18 Förenklingsmetod 365 17358 

 



 

 

Bilaga 4. Kodningsjämförelse 1 
 

Författare Bolagsnamn 
Kvartalsrapport Q4 - 2018 Årsredovisning 2018 

Kvalitativa 
upplysningar 

Val av 
implementeringsmetod 

Kvantitativa 
upplysningar Total Kvalitativa 

upplysningar 
Val av 

implementeringsmetod 
Kvantitativa 
upplysningar Total 

Joel Axfood 7 2 2 11 8 2 2 12 

Vahid Axfood 5 1 1 7 6 1 5 12 
 Avvikelse 2 1 1 4 2 1 -3 0 

 

Bilaga 5. Kodningsjämförelse 2 
 

Författare Bolagsnamn 
Kvartalsrapport Q4 - 2018 Årsredovisning 2018 

Kvalitativa 
upplysningar 

Val av 
implementeringsmetod 

Kvantitativa 
upplysningar Total Kvalitativa 

upplysningar 
Val av 

implementeringsmetod 
Kvantitativa 
upplysningar Total 

Joel Tele2 1 1 1 3 8 2 4 14 

Vahid Tele2 1 1 1 3 5 1 4 10 
 Avvikelse 0 0 0 0 3 1 0 4 

 

Författare Bolagsnamn 
Kvartalsrapport Q4 - 2018 Årsredovisning 2018 

Kvalitativa 
upplysningar 

Val av 
implementeringsmetod 

Kvantitativa 
upplysningar Total Kvalitativa 

upplysningar 
Val av 

implementeringsmetod 
Kvantitativa 
upplysningar Total 

Joel Beijer Ref 4 1 1 6 5 1 1 7 

Vahid Beijer Ref 3 1 1 5 3 2 1 6 
 Avvikelse 1 0 0 1 2 -1 0 1 

 

Författare Bolagsnamn 
Kvartalsrapport Q4 - 2018 Årsredovisning 2018 

Kvalitativa 
upplysningar 

Val av 
implementeringsmetod 

Kvantitativa 
upplysningar Total Kvalitativa 

upplysningar 
Val av 

implementeringsmetod 
Kvantitativa 
upplysningar Total 

Joel Volvo 5 1 2 8 8 2 2 12 

Vahid Volvo 7 1 0 8 7 2 3 12 
 Avvikelse -2 0 2 0 1 0 -1 0 

 

  



 

 

Bilaga 6. Normalfördelningsdiagram och lådagram 

 
 

 



 

 

 
 

Bilaga 7 – Normalfördelningsdiagram och lådagram  
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