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Sammanfattning  
Leasing är idag en av de största finansieringskällorna och i synnerhet för branscher med hög 

kapitalintensitet. Redovisningen av leasing har länge reglerats av standarden IAS 17 som 

exkluderar operationella leasingavtal från balansräkningen. Enligt den nya leasingstandarden IFRS 

16 måste alla leasingavtal redovisas på balansräkningen från och med den 1 januari 2019. Då 

leasingavtal måste kapitaliseras förväntas IFRS 16 ge markanta effekter på redovisningen, i 

synnerhet för kapitalintensiva branscher som flygbranschen.  

 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kapitalstruktur och nyckeltal har påverkats sedan 

implementeringen av den nya leasingstandarden IFRS 16. För att uppnå studiens syfte har en 

kvantitativ metod använts där finansiella rapporter från 19 europeiska flygbolag har samlats in. 

Utifrån de finansiella rapporterna har nyckeltalen skuldsättningsgrad, EBIT, EBITDA och ROA 

beräknats som sedan har skapat grunden till en statistisk analys. För att svara på syftet har fyra 

hypoteser formulerats som har testats genom Wilcoxons teckenrangtest och t-test. 

 

Studien bidrar med en tvådelad bild av hur IFRS 16 anses ha påverkat kapitalstruktur och nyckeltal. 

Resultat som ligger i linje med studiens hypoteser är skuldsättningsgrad samt ROA som ökar 

respektive minskar mellan räkenskapsåren 2018 och 2020. Det går dock inte att påvisa samma 

resultat i testen mellan räkenskapsåren 2018 och 2019. Resultaten för EBIT och EBITDA talar emot 

studiens hypoteser genom att påvisa signifikanta minskningar mellan räkenskapsåren 2018 och 

2020. Liknande resultat kan indikeras för EBIT och EBITDA mellan räkenskapsåren 2018 och 2019. 
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Abstract  
Leasing is today one of the largest sources of financing and especially for industries with high capital 

intensity. The reporting of leases has long been regulated by the IAS 17 standard, which excludes 

operating leases from the balance sheet. According to the new leasing standard IFRS 16, all leasing 

agreements must be reported on the balance sheet from 1 January 2019. When leasing agreements 

must be capitalized, IFRS 16 is expected to have significant effects on the accounts, especially for 

capital-intensive industries such as the aviation industry. 

 

The purpose of the study has been to examine how capital structure and key ratios have been 

affected since the implementation of the new leasing standard IFRS 16. To achieve the purpose of 

the study, a quantitative method has been used where financial reports from 19 European airlines 

have been collected. Based on the financial reports, the key ratios debt-to-equity ratio, EBIT, 

EBITDA and ROA have been calculated, which has then formed the basis for a statistical analysis. 

To answer the purpose, four hypotheses have been formulated that have been tested through 

Wilcoxon signed rank test and t-test. 

 

The study provides a two-part picture of how IFRS 16 is considered to have affected capital 

structure and key ratios. Results that are in line with the study's hypotheses are the debt-to-equity 

ratio, which increases and ROA, which decreases between the financial years 2018 and 2020. 

However, it is not possible to demonstrate the same results in the tests between the 2018 and 2019 

financial years. The results for EBIT and EBITDA contradict the study’s hypotheses by showing 

significant reductions between the financial years 2018 and 2020. Similar results can be indicated 

for EBIT and EBITDA between the financial years 2018 and 2019. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel ges en bakgrund om IFRS och dess utveckling av den nya 

leasingstandarden IFRS 16. Vidare kommer en problematisering där en diskussion förs 

i syfte att förstå relevansen att studera flygbranschen i samband med IFRS 16. Sedan 

presenteras studiens syfte och frågeställning samt uppsatsens avgränsningar och 

disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Den ökande globaliseringen av affärer har drivit sökandet efter en enda uppsättning 

redovisningsstandarder (Melville, 2019). Dessa redovisningsstandarder skulle gälla 

över hela världen och skulle förbättra jämförbarheten i den finansiella rapporteringen. 

International Financial Reporting Standards (IFRS) är ett internationellt regelverk som 

har åstadkommit denna sammanställda uppsättning av redovisningsstandarder (IFRS 

Foundation, 2021). Regelverket är principbaserat vilket innebär att reglerna formuleras 

som allmänt hållna principer som ska vägleda vid tillämpningen av regelverket (KPMG, 

2016). Noterade företag och finansinstitut är enligt lag skyldiga att publicera finansiella 

rapporter i enlighet med IFRS (IFRS Foundation, 2021). 

 

IFRS regleras av International Accounting Standards Board (IASB) som utvecklar och 

publicerar IFRS-standarder. Standarder som är fastställda av IASB:s föregångare, 

International Accounting Standards Committee (IASC), kallas IAS-standarder. IASB 

har som mål att i allmänhetens intresse utveckla en enda uppsättning av standarder som 

håller hög kvalité och är begripliga, genomförbara och globalt accepterade (Melville, 

2019). För att standarderna ska bibehålla en hög kvalité genomför IASB var femte år en 

omfattande granskning av de internationella standarderna. Om IASB hittar tillräckligt 

med bevis för att det finns ett väsentligt bokföringsproblem kan en standardändring eller 

ett utfärdande av en ny standard vara aktuellt (IFRS Foundation, 2021). 

 

En av de senaste standarderna som IASB har utfärdat är IFRS 16 - Leasing som ersatte 

en äldre IAS-standard (IFRS Foundation, 2021). Leasing har använts sedan början av 

1900-talet och är ett av de vanligaste finansrelaterade beslut som ett företag måste fatta. 
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När ett företag behöver använda en tillgång eller en resurs i sin verksamhet behöver de 

inte specifikt köpa tillgången utan kan istället använda tillgången under en viss period i 

utbyte mot att tillgångens ägare kompenseras genom betalning. Sedan september 1982 

har IAS 17 reglerat redovisningen av leasing och standarden kräver att både 

leasegivaren, som är den lagliga ägaren av tillgången, och leasetagaren, som är den part 

som erhåller rätten att använda tillgången, tydligt skiljer på om leasingavtalet är ett 

operationellt eller finansiellt leasingavtal (Segal & Naik, 2019).  

 

IASB har på senare tid observerat en bristfällighet i rapporteringen enligt IAS 17. Det 

uppskattades att 85 % av leasingåtagandena för företag som tillämpar IFRS och 

USGAAP, vilket motsvarar 3,3 biljoner dollar, inte lämnades ut i företagens 

balansräkningar. IASB ville komma fram till en lösning som gjorde att finansiering 

utanför balansräkningen upphörde och att det inte gjordes någon skillnad mellan det 

finansiella leasingavtalet och operationella leasingavtalet (Săcărin, 2017). Efter ett tio 

års gemensamt projekt av IASB och Financial Accounting Standards Board (FASB) 

utfärdade IASB i januari 2016 en ny leasingstandard, IFRS 16, som ersatte IAS 17 

(Ververková, 2019). 

 

Från och med den 1 januari 2019 är noterade företag som måste tillämpa IFRS skyldiga 

att tillämpa IFRS 16 i sin redovisning men standarden får tillämpas tidigare under 

förutsättning att även IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers tillämpas från 

samma tidpunkt. Anledningen till att nya redovisningsprinciper för redovisning, 

värdering, presentation och offentliggörande av leasingavtal utfärdades var att det länge 

hade varit missnöje med IAS 17 hos användarna av bolagets finansiella rapporter 

(Veverková, 2019). Den nya leasingstandarden skiljer sig väsentligt mot den tidigare 

leasingstandarden. IFRS 16 har medfört förändringar för framförallt leasetagaren medan 

redovisningen för leasegivaren inte är väsentligt förändrad. Innebörden av IFRS 16 för 

leasingtagaren är att begreppen finansiell respektive operationell leasing har ersatts. 

Leasingstandarden bygger nu istället på att leasingtagaren redovisar tillgångar och 

skulder för de rättigheter och förpliktelser som ett leasingavtal genererar. Redovisningen 

baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en 

specifik tidsperiod samt en skyldighet att betala för denna rättighet. Undantag för IFRS 

16 finns för avtal som är kortare än 12 månader samt avtal som uppgår till mindre belopp 

(PwC, 2018). 
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I branscher med hög kapitalintensitet är leasing idag en av de största 

finansieringskällorna (Gavazza, 2010). Branscher som karaktäriseras av en hög 

kapitalintensitet är detaljhandeln, telekommunikationsbranschen och flygindustrin 

(Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Kapitalintensiteten är hög inom 

flygbranschen då flygplanen kräver stora investeringar och flygindustrin har därav haft 

en central roll i diskussionerna gällande operationell och finansiell leasing. Operationell 

leasing har förr varit ett mycket fördelaktigt sätt att få tillgång till kapacitet då flygplanen 

inte varit representerade i balansräkningen (Bourjade et.al 2017). Genom införandet av 

IFRS 16 och därmed en kapitalisering av branschens tillgångar anses flygindustrin enligt 

PwC:s (2016) effektanalys vara en av de mest påverkade sektorerna av IFRS 16 bland 

globala företag som använder IFRS för finansiell rapportering. 

 

1.2 Problematisering 

Det har forskats mycket kring varför det är viktigt för företag att tillämpa IFRS. För att 

bidra till en bättre fungerande kapitalmarknad anser förespråkare av IFRS att 

börsnoterade företag måste tillämpa en enda uppsättning redovisningsstandarder av hög 

kvalitet (Horton et al. 2012). IFRS:s mål är att förbättra kvaliteten på redovisningen och 

uppnå en hög grad av jämförbarhet mellan finansiella rapporter (Ozkan et al., 2012). 

Chua och Taylor (2008) nämner i sin studie att tanken är väletablerad att en enda 

uppsättning redovisningsstandarder skulle ge ett viktigt stöd till externa investerare för 

att kunna utvärdera företagets resultat mellan länder. Det är också viktigt för investerare 

att ha en uppsättning finansiella rapporter som är utarbetade enligt standarder som de är 

mest bekanta med (Chua och Taylor, 2008). 

 

Tidigare forskning visar dock på att det finns blandade resultat gällande effekterna av 

IFRS på företags finansiella rapporter. Horton et al. (2012) nämner att genom 

obligatorisk användning av IFRS finns det potential till att underlätta 

gränsöverskridande jämförbarhet, öka transparensen i rapporteringen, minska 

informationskostnader, minska asymmetrin i informationen och på så sätt öka 

marknadens likviditet, effektivitet och konkurrenskraft. Neel (2017) instämmer i sin 

studie att det obligatoriska antagandet av IFRS medför ekonomiska fördelar såsom 

ökningar av fasta värderingar och aktielikviditet och förbättringar i information för 

analytiker. Horton et al. (2012) nämner dock att det finns få och ofta motstridiga 

empiriska bevis för att dessa ekonomiska fördelar stämmer. Ozkan et al. (2012) nämner 
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också i sin studie att forskning dock har gett blandade bevis för huruvida det 

obligatoriska antagandet av IFRS har uppnått de förväntade målen. För att öka de 

empiriska bevisen kring effekterna som IFRS har på företag kan det därför anses viktigt 

att studera IFRS vidare. 

 

Då IFRS 16 är en av de senaste standarderna som IASB har utfärdat har inte mycket 

forskning gjorts kring den nya leasingstandarden. Det finns dock några forskare som har 

hunnit undersöka IFRS 16 närmare. Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) 

poängterar i sin studie att ändringen i redovisning av operationell leasing förväntas ha 

en viktig effekt på företags finansiella rapporter då nya tillgångar och skulder kommer 

att redovisas i balansräkningen. Redovisning av nya tillgångar och skulder kommer i sin 

tur medföra en ändring i företags nyckeltal som baseras på poster från balansräkningen 

(Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Laslo (2019) är en annan forskare som har 

hunnit undersöka IFRS 16 och hon nämner också att den nya leasingstandarden kommer 

att medföra konsekvenser för företag. Även hon nämner att konsekvenserna kommer att 

vara en ökning i tillgångar och skulder men också att resultatet inte längre kommer att 

fördelas linjärt. Detta kommer i sin tur leda till att avskrivningar på användningsrätten 

och den finansiella kostnaden beror på betalningsvillkoren, leasingperiodens längd och 

avskrivningsmetoden (Laslo, 2019).  Då den nya leasingstandarden medför stora 

förändringar för företag i sin redovisning av leasingavtal kan det därför anses viktigt att 

forskning utförs i syfte att få bättre förståelse kring hur stor påverkan IFRS 16 har på 

företagen. 

 

Tillämpningen av IFRS 16 kommer inte ha samma effekt i alla sektorer och en bransch 

som kommer påverkas i betydande omfattning är flygbranschen. Den nya 

leasingstandarden kommer att påverka flygbranschen då företagen använder tillgångar 

av högt värde som förvärvats genom operationella leasingavtal (Săcărin, 2017). En 

tidigare kandidatuppsats av Praetorius och Johansson (2020) forskar kring effekterna 

som IFRS 16 har på publika flygbolags kapitalstruktur runt om i världen och resultaten 

visar att kapitalstrukturen kommer att påverkas och skuldsättningsgraden kommer att 

öka. Då IFRS 16 är en relativt ny standard och det finns inte så mycket forskning kring 

hur flygbranschen har påverkats efter implementeringen av den nya leasingstandarden 

kan det därför anses viktigt att ytterligare forskning utförs i syfte att få bättre förståelse 

kring hur stor påverkan IFRS 16 har haft på flygbranschen. Praetorius och Johansson 
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(2020) har som tidigare nämnts gjort en undersökning kring hur flygbolag i världen har 

påverkats av IFRS 16. Det kan dock finnas olikheter i länders tillämpning av IFRS och 

tillämpningen av regelverket är beroende av olika länders egna agerande (Ball, 2016). 

Med tanke på Balls (2016) resonemang anses det vara relevant att undersöka Europa för 

att få en förståelse kring hur europeiska flygbolag har påverkats sedan implementeringen 

av IFRS 16. Praetorius och Johansson (2020) har i sin studie jämfört räkenskapsåren 

2018 och 2019 medan denna uppsats kommer att jämföra räkenskapsåren 2018 och 

2020, med ett undantag då ett flygbolag tillämpade IFRS 16 tidigare och då användes 

räkenskapsåret 2017 istället. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kapitalstrukturen i europeiska flygbolag 

har påverkats sedan implementeringen av IFRS 16. Uppsatsen har också som syfte att 

undersöka hur europeiska flygbolags nyckeltal har påverkats sedan implementeringen 

av IFRS 16. 

 

1.4 Frågeställning 

● Hur har europeiska flygbolags kapitalstruktur påverkats sedan implementeringen 

av IFRS 16? 

● Hur har europeiska flygbolags nyckeltal påverkats sedan implementeringen av 

IFRS 16? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är branschfokuserad och undersöker enbart hur IFRS 16 har påverkat 

kapitalstrukturen och nyckeltalen hos europeiska flygbolag. Valet att endast studera 

flygbranschen motiveras av att branschen har en hög kapitalintensitet och har därmed 

stora effekter av implementeringen av den nya leasingstandarden IFRS 16. Studien har 

även endast inkluderat europeiska flygbolag för att undvika en för omfattande analys 

och för att uppnå ökad precision. Det finns även en avgränsning gällande årtal för 

räkenskaperna. Studien jämför finansiella rapporter innan implementeringen av IFRS 

16 med finansiella rapporter två år efter implementeringen. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande: 
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2. Tidigare litteratur och ramverk kring IFRS 16 

 

Kapitlet inleds med en litteraturgranskning av de mest relevanta artiklarna i studien. 

Därefter följer en redogörelse kring utvecklingen av IFRS 16. Till sist ges en 

hypotesformulering där en härledning av studiens hypoteser presenteras.  

 

 

2.1 Litteraturgranskning 

Denna studie omfattas till stor del av information från vetenskapliga artiklar. 

Litteratursökning har skett med hjälp av Summon som är Högskolan Kristianstads databas 

och artiklarna har haft stor betydelse för studiens utformning. För att få fram relevanta 

artiklar har sökorden IFRS, IFRS 16, aviation, key financial ratio och airline industry 

använts. Tidigare studentuppsatser har samlats in för att få inspiration och information om 

vilka områden som har studerats innan. Databasen DiVA har använts vid sökningen och de 

inhämtade uppsatserna har haft stor betydelse för studiens avgränsningar. 

 

Litteratur som är av mest relevans för studien är noga utvalda artiklar som presenteras i 

tabell 1. Horton et al. (2012) undersöker om IFRS förbättrar informationen hos företag. 

Forskarna använder ingen teori utan använder sig av tidigare forskning för att härleda 

hypoteser. Studien använder sig av en kvantitativ metod i form av statistisk analys av data. 

Artikeln kommer fram till att prognosens noggrannhet och andra mått på kvaliteten på 

informationen förbättras efter den obligatoriska övergången till IFRS. Forskarna finner 

också att ju större skillnad det är mellan IFRS-resultat och lokala GAAP-resultat desto 

större är förbättringen i prognosnoggrannhet. Horton et al. (2012) anser att deras resultat 

ökar deras förtroende för att implementeringen av IFRS leder till en förbättring av 

informationen hos företag. 

 

Ozkan et al. (2012) undersöker de avtalsmässiga konsekvenserna av övergången till IFRS. 

Studien utgår ifrån ett kontraktperspektiv genom att undersöka hur det obligatoriska 

antagandet av IFRS påverkar den kontraktsmässiga nyttan av redovisningsinformation 

inom Europa. Studien använder sig av en kvantitativ metod där forskarna jämför 

företagsinformation från perioden innan implementeringen av IFRS och 

företagsinformation från perioden efter implementeringen av IFRS genom statistisk analys. 
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Datainsamlingen erhölls från databaser som BoardEx, Worldscope, Datastream och 

Compustat Global. Resultaten visar att redovisning enligt IFRS är av högre kvalitet än de 

undersökta företagens lokala redovisningsstandarder. Ozkan et al. (2012) kommer även 

fram till att de finansiella rapporterna får en ökad jämförbarhet efter implementeringen av 

IFRS.  

 

Gällande tillämpningen av den enskilda standarden IFRS 16 undersöker Laslo (2019) de 

konsekvenser som implementeringen av IFRS 16 har på de finansiella rapporterna. 

Forskaren använder ingen teori utan använder sig av tidigare forskning och dess resultat. 

Studien använder en kvantitativ metod genom att presentera ett exempel omsatt i praktiken 

på hur ett operationellt leasingavtal som löper från årsskiftet den 1 januari 2019 ska 

redovisas enligt IFRS 16. Resultaten visar att tillgångarna och skulderna kommer att öka 

samt att resultatet inte längre kommer att fördelas linjärt, vilket kommer leda till att 

avskrivningar på användningsrätten och den finansiella kostnaden beror på 

betalningsvillkoren, leasingperiodens längd och avskrivningsmetoden. Resultaten visar 

även att nyckeltalen EBITDA och EBIT kommer att öka efter implementeringen av IFRS 

16 (Laslo, 2019). 

 

Segal och Naik (2019) undersöker de materiella konsekvenser som kan uppstå vid 

implementeringen av IFRS 16. De fastställer effekterna som konsekvenserna har haft på 

upprättare och användare av de finansiella rapporterna med ett speciellt fokus på 

redovisning av leasetagare. Forskarna utgår från en kvalitativ metod och empirin består av 

insamlat material från en debatt mellan IASB och South African Institute of Chartered 

Accountants. Artikeln utgår inte ifrån någon specifik teori utan sammanfattar istället 

befintlig litteratur som i sin tur ger en teoretisk grund för att underbygga förekomsten av 

forskningsproblem. Resultaten visar på att de drabbade parterna är långivare, upprättare av 

de finansiella rapporterna och analytiker och att de mest drabbade sektorerna anses vara 

bank- och detaljhandelssektorn. Vidare framför Segal och Naik (2019) att 

implementeringen av IFRS 16 är kostsam men kostnaderna kompenseras genom att den 

nya leasingstandarden bidrar till en mer representativ balansräkning. 

 

Flertalet studier är genomförda innan IFRS 16 infördes och har utifrån uppbyggda 

scenarion försökt förutspå implementeringens inverkan samt jämföra utfallet med den 

tidigare leasingstandarden IAS 17. Săcărin (2017) undersöker de viktigaste 
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konsekvenserna av tillämpningen av IFRS 16. Studien baseras på en kvantitativ metod där 

en jämförelse mellan IAS 17 och IFRS 16 framförs. Artikeln har ingen specifik teori utan 

presenterar skillnaderna i hur leasingavtal ska redovisas enligt IAS 17 och IFRS 16. 

Resultatet i artikeln visar på att tillgångar och skulder som redovisas i rapporten för 

finansiell ställning förväntas att öka samt att periodens resultat inte längre kommer att 

fördelas linjärt. Kostnaden för leasingavtal kommer vidare att skilja sig åt mellan 

rapporteringsperioderna beroende på avtalsperiod, avskrivning av rätten att använda 

tillgången och den implicita räntesatsen eller marginalräntan. Skuldkvoten, den nuvarande 

likviditeten och den totala omsättningen av tillgångar kommer att minska medan EBITDA 

och EBIT kommer att öka (Săcărin, 2017). 

 

Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) har också genomfört en kvantitativ studie om 

effekten av IFRS. Studien har dock genomförts med hjälp av en kapitaliseringemetod för 

att beräkna skuldsättningsgraden, lönsamheten samt solvensen hos europeiska 

börsnoterade företag. Forskarna bekräftar även dem att totala tillgångar och totala skulder 

kommer öka men också att även skuldsättningsgraden kommer att öka och räntetäckningen 

kommer att minska. Lönsamheten visade dock inte på konsekventa resultat mellan de olika 

företagen vilket författarna själva anser beror på deras val av kapitaliseringsmetod. Studien 

kommer vidare fram till att effekten av IFRS 16 beror på vilken sektor företaget verkar 

inom vilket också Segal och Naik (2019) var inne på i deras studie. De mest leasing-

intensiva branscherna som även kommer få mest påverkan av IFRS 16 är detaljhandeln, 

transport, hotell samt mjukvaru- och tjänstesektorn. Vidare visade studien även på att 

skillnader mellan företag inom samma sektor också kunde förekomma (Morales-Díaz & 

Zamora-Ramírez, 2018).  

 

Gällande implementeringen av IFRS 16 inom flygbranschen har Öztürk och Serçemeli 

(2016) gjort en betydande studie som har som huvudsakligt syfte att granska redovisningen 

av leaseingtagares finansiella ställning efter övergången till IFRS 16 samt effekterna av 

förändringen i grundkvoten. Det går inte att urskilja någon specifik teori utan forskarna 

sammanfattar tidigare forskning kring ämnet som i sin tur bildar en teoretisk grund för 

artikeln. Studien undersöker och samlar in material från ett flygbolag i Turkiet. Vidare 

använder forskarna ett kvantitativt tillvägagångssätt samt en kapitaliseringsmetod, likt 

Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018), för att analysera empirin. Resultatet visar att 

appliceringen av IFRS 16 förväntas även inom flygbranschen orsaka betydande ökningar i 
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tillgångar och skulder samt en ökning i skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden anses 

öka med tanke på de ökade skulderna som i sin tur minskar kapitalet (Öztürk & Serçemeli, 

2016). 

 

Implementeringen av IFRS 16 i flygbranschen är även huvudfokuset i Veverkovás (2019) 

studie. Studien har som syfte att fastställa hur IFRS 16 har påverkat flygbolags finansiella 

rapporter och finansiella nyckeltal. Studien använder ett kvantitativt tillvägagångssätt och 

analyserar empirin utifrån en kapitaliseringsmetod, likt Morales-Díaz och Zamora-

Ramírez (2018) och Öztürk och Serçemeli (2016). Resultaten bekräftade en ökning av de 

totala tillgångarna och långfristiga skulderna samt en minskning av det egna kapitalet. 

Resultaten visade också på att kapitaliseringen av operationella leasingavtal enligt IFRS 

16 leder till en ökning av skuldsättningsgraden samt minskning av ROA. Artikeln kommer 

också fram till att IFRS 16 fokuserar mycket på att kontrollera användningen av 

leasingobjektet och innebär att leasetagaren måste ha ensamrätt att använda den leasade 

tillgången under en viss tid samt att leasetagaren samtidigt kan bestämma hur föremålet 

ska behandlas. Veverková (2019) poängterar vidare att kontrollen över användningen av 

leasingobjektet kan vara problematiskt inom transport- och logistiksektorn. 

 

I tabell 1 nedan presenteras en sammanställning av studiens mest relevanta artiklar.  
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Tabell 1 

Sammanställning av relevanta artiklar för studien 

 

Kommentar: Baserad på 2.1 Litteraturgranskning 
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2.2 Utvecklingen av IFRS 16 

Redovisningen av leasingavtal i leasetagarens finansiella rapporter med IAS 17 beror på 

om det är ett operationellt eller finansiellt leasingavtal. Vid ett operationellt leasingavtal 

ska leasingbetalningar redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden om inte en 

annan systematisk grund är mer representativ för användningsmönstret under 

leasingperioden. Vid leasingperiodens början redovisar leasetagaren finansiella 

leasingavtal som tillgångar och skulder i sin redovisning till det belopp som är lägst av 

verkligt värde på den leasade tillgången eller nuvärdet av minimileaseavgifterna. 

Leasetagarens initiala kostnader läggs till det belopp som redovisas som en tillgång. 

Minimileaseavgifter fördelas mellan finansieringsavgiften och minskning av den 

utestående skulden. Finansieringsavgiften fördelas på varje period under leasingperioden 

så att den ger en konstant periodisk ränta på återstående skuldsaldo. Avtalade hyror 

debiteras som kostnader under de perioder de uppkommer. En finansiell leasing ger upphov 

till avskrivningskostnader för redovisade leasingtillgångar samt finansieringskostnader för 

varje redovisningsperiod (IFRS Foundation, 2021). Övergången till IFRS 16 har medfört 

förändringar i redovisning för leasetagare medan redovisning för leasegivare har förblivit 

densamma (Deloitte, 2016). 

 

Målet med den nya leasingstandarden IFRS 16 är att rapportera information som trovärdigt 

representerar transaktioner gällande leasing och ger en grund för användare av finansiella 

rapporter för att kunna bedöma belopp, tidpunkt och osäkerhet för kassaflöden som uppstår 

genom leasing. För att detta mål ska uppnås ska leasetagare redovisa tillgångar och skulder 

som härrör från ett leasingavtal. IFRS 16 tillhandahåller en enda redovisningsmodell för 

leasetagare och kräver att leasetagaren redovisar tillgångar och skulder för alla leasingavtal 

som har en löptid på mer än 12 månader, med undantag om den underliggande tillgången 

är av lågt värde. Leasetagare har skyldighet att redovisa en nyttjanderättstillgång som 

representerar sin rätt att använda den underliggande leasade tillgången och en leasingskuld 

som representerar dess skyldighet att göra leasingbetalningar (IFRS Foundation, 2021). 

 

I den nya leasingstandarden IFRS 16 ska leasetagaren i början av leasingperioden redovisa 

en tillgång med nyttjanderätt och en leasingskuld. Standarden definierar datumet då en 

leasingperiod börjar som det datum då en leasegivare gör en underliggande tillgång 

tillgänglig för användning av leasetagaren. Vid beräkning av anskaffningskostnaden för en 

tillgång med nyttjanderätt tar en leasetagare med flera poster. En post är ett belopp som 
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motsvarar den första beräkningen av leasingskulden. En annan post är en leaseavgift som 

betalats till leasegivaren vid leasingperiodens början. Det är även en post med initiala 

direkta kostnader som leasetagaren ådragit sig och en sista post är uppskattning av 

kostnader som leasetagaren räknar med att ådra sig för att montera ned och föra bort 

tillgången samt återställa platsen där tillgången var placerad eller återställa tillgången till 

det skick som krävs enligt villkoren i leasingavtalet. Leasingskulden beräknas till nuvärdet 

av leaseavgifterna som diskonterats genom att använda leasingavtalets implicita ränta. Om 

det inte är möjligt att uppskatta leasingavtalets implicita ränta ska istället leasetagaren 

använda sin marginella låneränta (Deloitte, 2016). 

 

IFRS 16 har följande huvudsakliga krav på hur leasetagaren ska presentera leasingen i 

företagets rapporter. Tillgångar med nyttjanderätt och leasingskulder presenteras i 

rapporterna över finansiell ställning. Avskrivning av tillgången med nyttjanderätt och 

räntekostnad för leasingskuld presenteras i rapporterna över resultat och övrigt 

totalresultat. Det som ska presenteras i kassaflödesanalysen är kortfristiga leaseavgifter, 

betalningar för leasingavtal rörande tillgångar med lågt värde och variabla leaseavgifter 

som inte ingår i värderingen av leasingskulden inom den löpande verksamheten. Även 

utbetalningar avseende den nominella delen av leasingskulden inom 

finansieringsverksamhet och utbetalningar avseende räntedelen av leasingskulden ska 

också presenteras i kassaflödesanalysen (Deloitte, 2016). 

 

En sammanfattning över skillnaderna mellan IAS 17 och IFRS 16 för finansiell och 

operationell leasing presenteras i figur 1 nedan. Enligt figur 1 går det tydligt att utläsa att 

redovisningen av den finansiella leasingen består. Det finns däremot tydliga skillnader vid 

redovisning av operationell leasing som enligt IFRS 16 endast är tillåtet vid leasingavtal 

som är kortare än 12 månader och uppgår till mindre värde. 
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Figur 1 

Sammanställning av redovisning enligt IAS 17 och IFRS 16 

 

Kommentar: Figur baserad på “IAS 17” (IFRS Foundation, 2021) och 

“IFRS i fokus - IFRS 16 Leases” (Deloitte, 2016). 

 

2.3 Hypotesformulering 

Nedan presenteras härledning av studiens hypoteser. Hypoteserna är baserade på 

litteraturgranskningen och den information om kapitalstruktur samt nyckeltal som 

presenteras nedan. 

 

2.3.1 Kapitalstruktur och skuldsättningsgrad 

Kapitalstruktur är förhållandet mellan eget kapital och skulder i ett företag och används vid 

finansiering av den övergripande verksamheten och investeringsverksamheten. 

Kapitalstrukturen ger en uppfattning om hur verksamheten och tillgångarna har 

finansierats. Ett bolag kan finansieras med både externt och internt kapital och 

fördelningen mellan dessa återfinns i balansräkningen. Ett nyckeltal som beskriver 

bolagets kapitalstruktur är skuldsättningsgraden och den varierar beroende på vilken sektor 

företaget verkar inom (Aktiewiki, 2019). Skuldsättningsgraden mäter kapitalstyrkan hos 

ett företag och används för att se relationen mellan företagets skulder och eget kapital. En 

skuldsättningsgrad som överstiger 1 innebär att företagets skulder är större än företagets 

eget kapital (Vismaspcs, 2018). 

 

Öztürk och Serçemeli (2016) undersöker i sin studie effekterna av kapitaliseringen av 

operationella leasingavtal i rapporten över finansiell ställning. Studien upptäcker att det 

undersökta företagets skulder ökar med 52,2 %, eget kapital minskar med 12,5 % och totala 

tillgångar ökar med 29,3 % under antagandet att leasingperioden är 8 år, räntan är 10 % 
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och hälften av tillgångarnas leasinglivscykler har förbrukats. Öztürk och Serçemelis (2016) 

resultat visar på att skuldsättningsgraden kommer att öka efter implementeringen av IFRS 

16. Förklaring till varför skuldsättningsgraden ökar är att leasingskulderna hamnar på 

balansräkningen vilket ökar de totala skulderna och att även eget kapital förväntas minska 

(Öztürk & Serçemeli, 2016). I artikeln skriven av Veverková (2019) konstateras det även 

där att effekterna av kapitaliseringen blir en ökning i företagets totala tillgångar och skulder 

samt en minskning i företagets eget kapital. 

 

Săcărin (2017) förklarar i sin studie att flygbolags kapitalstruktur speciellt kommer 

påverkas av implementeringen av IFRS 16 då flygbolag använder tillgångar av högt värde 

som förvärvats genom operationell leasing. När IFRS 16 tillämpas kommer 

leasingskulderna öka på balansräkningen vilket i sin tur kommer att öka 

skuldsättningsgraden (Săcărin, 2017). Även Segal och Naik (2019) kommer fram till 

resultatet att skuldsättningsgraden kommer att öka efter tillämpningen av IFRS 16. 

Praetorius och Johanssons (2020) resultat visar på en ökning av de totala skulderna i de 

undersökta flygbolagen och i majoriteten av bolagen är ökningen så stor att 

skuldsättningsgraden har påverkats markant. Den stora ökningen ger indikationer, som 

överensstämmer med Săcărin (2017), Öztürk och Serçemeli (2016) samt Segal och Naik 

(2019), att flygbolagen har haft stora mängder av operationella leasingavtal som genom 

införandet av IFRS 16 har kapitaliserats och hamnat på balansräkningen (Praetorius & 

Johansson, 2020). Utifrån artiklarnas och uppsatsens överensstämmelse i resultat kan man 

härleda hypotesen att en ökning i flygbolags skuldsättningsgrad kommer att ske efter 

implementeringen av IFRS 16. 

 

Hypotesen är formulerad enligt följande: 

H1: Europeiska flygbolag får en ökad skuldsättningsgrad efter implementeringen av 

IFRS 16. 

 

2.3.2 Nyckeltalen EBIT, EBITDA och ROA 

Enligt litteraturgranskningen anses IFRS 16 ha en påverkan på nyckeltalen EBIT, EBITDA 

och ROA. EBIT är en förkortning av Earnings Before Interest and Taxes och är det 

vanligaste måttet för att beräkna rörelseresultat. EBIT innebär att man exkluderar räntor 

och skatter från rörelsekostnaderna vilket leder till ett resultat efter avskrivning och 

nedskrivningar (Vismaspcs, 2021). EBITDA är en förkortning av Earnings Before Interest, 
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Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA och EBIT liknar varandra med skillnaden 

att EBITDA även exkluderar nedskrivningar och avskrivningar (Vismaspcs, 2021). ROA 

är en förkortning av Return on Assets och mäter avkastningen på de totala tillgångarna i ett 

företag. Syfte med nyckeltalet att bedöma hur lönsamt företaget är i relation till dess totala 

kapital och mäter hur effektivt ett företag utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst 

(Vismaspcs, 2021). ROA räknas ut genom att ta resultatet före skatt plus räntekostnaderna, 

även kallat EBIT, dividerat med totala tillgångar (Aktiewiki, 2018).  

 
Enligt Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) är EBITDA ett av de nyckeltal som anses 

påverkas av implementeringen av IFRS 16. EBITDA kommer att öka med anledning av att 

leasingavtalen enligt den nya standarden överförs som en tillgång och därmed inte tas upp 

som en kostnad i resultaträkningen. Dock ökar andra poster i resultaträkningen som 

exempelvis avskrivningar samt ränta, men dessa har ingen påverkan på just EBITDA. 

Săcărin (2017) och Laslo (2019) instämmer i att EBITDA kommer att öka och förklarar 

även att en ökning kommer att ske i nyckeltalet EBIT. EBIT anses öka med anledning av 

att kostnaden för avskrivning av nyttjanderätten kommer att vara lägre efter 

implementeringen av IFRS 16. Segal och Naik (2019) kommer också fram till att EBITDA 

kommer att öka efter implementeringen av IFRS 16. 

 

Ett annat nyckeltal som förväntas påverkas är ROA som är avkastning på totala tillgångar. 

Enligt Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) kommer ROA att minska vid 

kapitaliseringen av leasingavtal då tillgångarna kommer att öka på balansräkningen. 

Öztürk och Serçemelis (2016) studie bekräftar att ROA kommer att sjunka. Morales-Diaz 

och Zamora-Ramirez (2018) nämner dock att ROA kan påverkas olika beroende på vilken 

sektor företaget är verksamt inom. Artiklarnas resultat anses vara förenliga och det går att 

härleda hypoteserna att en ökning kommer att ske i flygbolags EBIT och EBITDA efter 

implementeringen av IFRS 16. Det går även att härleda hypotesen att en minskning 

kommer att ske i flygbolags ROA efter implementeringen av IFRS 16. 

 

Hypoteserna är formulerade enligt följande: 

H2: Europeiska flygbolag får en ökad EBIT efter implementeringen av IFRS 16. 

H3: Europeiska flygbolag får en ökad EBITDA efter implementeringen av IFRS 16. 

H4: Europeiska flygbolag får en minskad ROA efter implementeringen av IFRS 16. 
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3. Metod 

 

Som tidigare nämnts är syftet med studien att undersöka hur kapitalstrukturen och 

nyckeltal i europeiska flygbolag har påverkats sedan implementeringen av IFRS 16. Detta 

kapitel inleds med en redogörelse för studiens forskningsfilosofi och vetenskaplig ansats 

samt forskningsmetod. Vidare kommer en redogörelse för studiens urval och bortfall. 

Därefter ges en detaljerad förklaring kring analysens tillvägagångssätt samt en 

beskrivning av studiens utvalda tester. Avslutningsvis uppmärksammas de vetenskapliga 

kraven validitet samt reliabilitet. 

 

 

3.1 Studiens forskningsfilosofi och vetenskaplig ansats  

Vetenskapliga undersökningar anknyter till olika vetenskapsteoretiska synsätt som 

behandlar den vetenskapliga kunskapens karaktär. Enligt Lind (2014) är det möjligt att 

särskilja mellan två olika uppfattningar: en positivistisk respektive en interpretationistisk 

kunskapssyn. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kapitalstrukturen i europeiska 

flygbolag har påverkats sedan implementeringen av IFRS 16. Uppsatsen har också som 

syfte att undersöka hur europeiska flygbolags nyckeltal har påverkats sedan 

implementeringen av IFRS 16. Studien tillämpar, utifrån nämnt syfte, en kvantitativ 

forskningsmetod som också anknyter till en positivistisk vetenskapssyn. Genom att placera 

studien i positivistiska paradigmet samt tillämpa en kvantitativ forskningsmetod har 

naturliga begränsningar som exempelvis personliga åsikter försökts minimeras i studiens 

slutgiltiga resultat (Lind, 2014). 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det olika ansatser som representerar förhållandet 

mellan teori och empiri för att behandla den problematik som kan uppstå vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Den första ansatsen representerar deduktiv teori och är 

den vanligaste uppfattningen om hur relationen mellan teori och praktik inom 

samhällsvetenskapen ser ut (Bryman & Bell, 2017). Den deduktiva ansatsen bygger på 

logiska resonemang och antaganden före studiens utförande och utgår från tydliga 

hypoteser som prövas mot empiriskt material (Alvehus, 2013). Utifrån den kunskap och 

teoretiska överväganden som finns inom ett visst område härleds en eller flera hypoteser 

som sedan ska underkastas en empirisk granskning. Den andra ansatsen representerar 
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induktiv teori som är motsatsen till en deduktiv teori. Induktiv teori innefattar att forskaren 

beskriver konsekvenserna av resultaten för den teori som låg till grund eller styrde hela 

undersökningen. Resultaten kopplas tillbaka till teorierna och de forskningsresultat som 

ligger till grund för ett visst område (Bryman & Bell, 2017). Eftersom denna uppsats utgår 

från tidigare forskning och teoretiska uttalanden som sedan mynnar ut i hypoteser och 

därefter prövas mot empiriskt material är utgångspunkten en deduktiv ansats. Om en 

induktiv ansats hade tillämpats skulle resultaten av det empiriska materialet mynnat ut i 

teori (Bryman & Bell, 2017). 

 

Valet av att använda en deduktiv ansats måste ske med medvetenhet kring vilka nackdelar 

som finns med ansatsen. Den deduktiva ansatsen kan tyckas vara linjär till sin art genom 

att olika steg som tas i processen alltid sker i en linjär och tydlig ordning. I praktiken kan 

dock forskarens syn på teorin eller litteraturen ha förändrats på grund av analysen av den 

insamlade informationen (Bryman & Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) nämner tre olika 

anledningar som kan påverka forskarens teoretiska syn eller litteraturen och som har en 

negativ inverkan på den deduktiva processen. Den första anledningen är nya teoretiska 

idéer samt nya forskningsresultat som publicerats av andra forskare innan forskaren själv 

har kommit fram till sina egna resultat. Den andra anledningen är att relevansen i en 

uppsättning data som rör en teori kan visa sig först efter det att datainsamlingen är gjord. 

Den tredje anledningen är att data inte stämmer särskilt bra överens med den ursprungliga 

hypotesen. Bryman och Bell (2017) beskriver att forskarens subjektiva bedömning kan 

hota forskningsresultaten då resultaten dras av forskaren själv. Forskarens subjektiva 

bedömning kan resultera i att forskningens resultat går i samma riktning som tidigare 

forskning och detta leder till att forskningsområdet inte utvecklas. Dock anses säkerheten 

öka då studien kan bidra till utveckling av redan befintlig forskning (Bryman & Bell, 

2017). I denna studie har de icke-linjära aspekterna inom den deduktiva teorin hanterats 

genom att vara rörlig och anpassa sig efter data och forskningsresultat.  

 

3.2 Forskningsmetod 

Denna studie har använt den kvantitativa forskningsmetoden i syfte att förstå hur IFRS 16 

har påverkat flygbolags kapitalstruktur och nyckeltal. En kvantitativ forskningsstrategi 

utgår från insamling av numeriska data, deduktiv metod samt ett positivistiskt synsätt. 

Genom att utgå från ett kvantitativt perspektiv i undersökningen samt applicera ett 

positivistiskt synsätt har en naturlig begränsning av personliga åsikter försökt minimeras i 
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studiens slutresultat. Personliga åsikter tenderar att påverka val samt resonemang och dessa 

behöver reduceras för att uppnå objektivitet (Bryman & Bell, 2017). Lind (2014) menar att 

karaktäristiskt för den kvantitativa forskningsmetoden är att kunskap utvecklas genom 

empirisk prövning av hypoteser. Hypoteserna härleds ur en undersöknings teoretiska 

referensramar för att därefter resultera i kausala samband (Lind, 2014).  

 

Det finns både för- och nackdelar med ett kvantitativt tillvägagångssätt. En fördel med 

kvantitativ metod är att data bygger på exakta mätningar som bidrar till en exakt och 

definitiv mätning, vilket i sin tur kan ge upphov till ett trovärdigt resultat (Denscombe, 

2018). Bryman och Bell (2017) menar att det kvantitativa synsättet utgår från en 

objektivistisk syn på verkligheten, vilket också kan leda till ytterligare trovärdighet då 

författarens subjektiva åsikter minimeras. En nackdel med kvantitativ metod är att 

resultaten är numeriska och det ges ingen grund för djupare förståelse som vid kvalitativ 

metod.  Kvantitativ datainsamling anses vara en lämplig insamlingsmetod för denna studie 

eftersom data samlas in från finansiella rapporter som vidare lägger grunden till en 

statistisk analys. Studiens statistiska analys grundas i hypoteser som är utvecklade från 

tidigare forskning. Hypoteserna har testats i det statistiska dataprogrammet SPSS för att 

därefter mynna ut i att påvisa kausala samband.  

 

3.3 Urval 

Studien har som syfte att undersöka hur kapitalstruktur och nyckeltal har påverkats i 

europeiska flygbolag efter implementeringen av den nya leasingstandarden IFRS 16. Den 

nya leasingstandarden kan tillämpas från och med den 1 januari 2019 med möjlighet till 

tidigare tillämpning vilket redan har nämnts i denna uppsats. Studien består av en statistisk 

analys och det faller då naturligt att samla in räkenskaper innan implementeringen och 

räkenskaper efter implementeringen för att testa studiens hypoteser. Då företag har 

möjlighet att tillämpa IFRS 16 i tidigt skede är det viktigt att observera bytet av 

leasingstandarden i flygbolagens årsredovisningar för att kunna urskilja vilket års 

räkenskaper som ska användas för insamling av data innan implementeringen. 

Datainsamlingen består av data från räkenskapsåren 2018 och 2020 med undantaget för ett 

flygbolag där data samlades in från räkenskapsåret 2017 med anledningen av att 

flygbolaget tillämpade IFRS 16 i tidigt skede. Datainsamlingen har bestått av sökning på 

Google för att ta reda på vilka europeiska flygbolag som är operativa i dag. 
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Årsredovisningar har sedan samlats in från alla flygbolagens hemsidor för vidare 

granskning. 

 

3.4 Bortfall 

Vid noggrann granskning av flygbolagens årsredovisningar går det att urskilja flera 

flygbolag som faller utanför studiens ramar. För att flygbolagen ska kunna ingår i denna 

studie behöver några kriterier uppfyllas. Det första kriteriet är att det måste vara europeiska 

flygbolag då denna studie avgränsas till enbart Europa, vars länder är listade i bilaga 1. Det 

andra kriteriet är att flygbolagen ska vara operativa i dag. Det tredje kriteriet är att 

flygbolagen måste tillämpa IFRS då studien avser att undersöka den nya leasingstandarden 

IFRS 16. Det fjärde kriteriet är att flygbolagen ska ha årsredovisningar publicerade för 

räkenskapsåret innan implementeringen av IFRS 16 och räkenskapsåret 2020. Urvalet av 

flygbolag i denna studie sammanställs i tabell 2 nedan och tabellen visar att sökningen gav 

49 träffar av europeiska flygbolag men att 30 bolag har exkluderats då de inte uppfyllde 

kriterierna. Urvalsramen resulterar då i 19 europeiska flygbolag som lägger grunden för 

den empiriska analysen i studien.  

 

Tabell 2 

Urvalsram för flygbolag i studien 

 

Kommentar: Sammanställning av antal flygbolag i sökningen, antal bortfall 

samt antal flygbolag som ingår i studien.  

 

3.5 Dataanalys 

Vid granskning av flygbolagens årsredovisningar har de utvalda nyckeltalen räknats ut och 

sammanställts i Excel för att sedan vara kompatibla med en fortsatt undersökning i SPSS. 

Sammanställningen av nyckeltalen för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 finns 

presenterat i bilaga 2 och bilaga 3. I den statistiska analysen användes konfidensintervallet 

95% och signifikansnivån 5%. Signifikansnivån fastställs vid all hypotesprövning och 

beskriver hur stor risken ska vara att förkasta nollhypotesen när den är sann (Körner & 

Wahlgren, 2015). 
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Analysen inleds med deskriptiv statistik över de analyserade flygbolagen. Den deskriptiva 

statistiken ger en översikt över flygbolagens namn, i vilket land bolagen har sitt ursprung 

och deras storlek i form av omsättning för år 2020. Analysen fortsätter med en deskriptiv 

statistisk analys av nyckeltalen för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020. Vidare har en 

statistisk analys gjorts med hjälp av de icke-parametriska testen Kolmogorov-Smirnovs 

test och Wilcoxons teckenrangtest samt det parametriska testet Paired-samples t-test 

(Pallant, 2020). Genom att analysera insamlade data med hjälp av dessa test har studiens 

hypoteser kunnat testas. Då studiens hypoteser är ensidiga behöver p-värdet divideras med 

två för att få fram det rätta p-värdet för testet. Kolmogorov-Smirnovs test används för att 

bedöma om en variabel är normalfördelad eller inte (Pallant, 2020). Bedömningen om en 

variabel är normalfördelad eller inte är relevant då det avgör om variabeln ska undersökas 

vidare i ett parametriskt eller icke-parametriskt test. Om p-värdet är högre än 

signifikansnivån 5% accepteras nollhypotesen och variabeln anses vara normalfördelad. 

Om p-värde är lägre än signifikansnivån 5% förkastas nollhypotesen och variabeln anses 

inte vara normalfördelad. Om en variabel anses som normalfördelad används parametriska 

test och om en variabel inte anses som normalfördelad används icke-parametriska test 

(Pallant, 2020). 

 

T-test används när det finns två grupper (till exempel män och kvinnor) eller två 

uppsättningar av data (före och efter) och målet är att jämföra medelvärdet på en 

kontinuerlig variabel (Pallant, 2020). Denna studie kommer använda sig av Paired-

samples t-test då testet används för att undersöka förändring i data mellan två tidpunkter. 

Ofta används testet när det har skett en händelse som i sin tur kan ha påverkat data och det 

samlas då in data i form av stickprov innan respektive efter händelsen. Stickproven är 

relaterade med varandra då de utförs på samma människor, eller i detta fall flygbolag, varje 

gång. T-test presenterar bland annat p-värde och konfidensintervall som är relevant vid 

bedömning om huruvida nollhypotesen ska accepteras eller förkastas. Om p-värdet är 

mindre än signifikansnivån och konfidensintervallet inte täcker nollan förkastas 

nollhypotesen och det går att påvisa en signifikant skillnad mellan värdena i testet (Pallant, 

2020). Wilcoxons teckenrangtest är det icke-parametriska alternativet till t-test. Wilcoxons 

teckenrangtest rangordnar och jämför värden mellan två olika tidpunkter. Wilcoxons 

teckenrangtest presenterar hur många värden som har minskat respektive ökat mellan 

tidpunkterna och p-värdet för testet. Om p-värdet är mindre än signifikansnivån förkastas 
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nollhypotesen och det går att påvisa en signifikant skillnad mellan värdena i testet (Pallant, 

2020). 

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Det finns olika kvalitetskriterier som kan appliceras vid bedömning av forskning som rör 

företagsekonomi och management. De två viktigaste kriterierna vid en sådan bedömning 

är validitet samt reliabilitet. Kvalitetskriterierna är särskilt viktiga att uppfylla vid en 

kvantitativ undersökning för att styrka studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2017). 

 

Validiteten anses i många avseenden vara det viktigaste kvalitetskriteriet vid bedömning 

av företagsekonomisk forskning. Validiteten rör frågan om huruvida en eller flera 

indikatorer som utformas i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet 

(Bryman & Bell, 2017). Validiteten syftar till relevansen, noggrannheten och precisionen 

i data för att säkerställa att de data som har samlats in har direkt relevans för de frågor som 

undersöks. Datan ska i sin tur bidra till att skapa klarhet i forskningsfrågan och det är 

därmed viktigt att ta hänsyn till studiens validitet (Denscombe, 2018). En åtgärd som har 

vidtagits för att stärka studiens validitet är att analysera nyckeltal som även tidigare 

forskning har undersökt. Genom att analysera nyckeltal som är relevanta utifrån tidigare 

forskning bidrar det i sin tur till en ökad validitet då validiteten stärks av att måtten 

reflekterar de koncept de är kopplade till (Bryman & Bell, 2017). En annan åtgärd som har 

vidtagits för att stärka studiens validitet är att inkludera de kriterier som nämns i delkapitel 

3.4 Bortfall. Genom att inkludera kriterier som måste uppfyllas för att flygbolag ska tas 

med i studiens urval leder det till att bolag utan relevans till studiens syfte exkluderas.  

 

Det andra kvalitetskriteriet som har stor betydelse vid bedömning av företagsekonomiska 

undersökningar är reliabiliteten. Reliabilitet berör frågan om undersökningens resultat blir 

densamma till sitt utfall om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om den 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Begreppet används oftast i samband 

med frågan om huruvida de mått som utvecklas inom företagsekonomi är konsistenta eller 

följdriktiga (Bryman & Bell, 2017). Eftersom studien undersöker IFRS 16:s påverkan 

utifrån valda räkenskapsår, kan inte studien garantera att utfallen blir densamma vid 

undersökning av andra räkenskapsår. Resultaten är beroende av inom vilken tidpunkt och 

för vilket räkenskapsår som undersökningen genomförs och detta kan i sin tur påverka 

reliabiliteten. För att stärka reliabiliteten samt öka generaliserbarheten har studiens 



 

23 

tillvägagångssätt beskrivits i detalj. Genom att presentera utförliga förklaringar om 

studiens olika procedurer gällande exempelvis insamling av vetenskapliga artiklar samt 

data ökar möjligheter till en replikation.  
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4. Empirisk analys 

 

Den empiriska analysen inleds med en deskriptiv statistik över de analyserade flygbolagen 

som sedan följs av en deskriptiv nyckeltalsanalys. Den deskriptiva nyckeltalsanalysen följs 

av Kolmogorov-Smirnovs test som utförs i syfte att bedöma om variablerna är 

normalfördelade eller inte. Därefter utförs Wilcoxons teckenrangtest och T-test för vidare 

test av hypoteserna. Avslutningsvis sker en diskussion kring utfallen av de statistiska 

testerna.  

 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Studien avser att behandla europeiska flygbolag som är operativa i dag, som tillämpar IFRS 

och som har årsredovisningar publicerade för räkenskapsåret innan implementeringen av 

IFRS 16 och för räkenskapsåret 2020. Efter ett noggrant urval resulterades det i 19 

europeiska flygbolag. Nedan i tabell 3 presenteras de utvalda 19 europeiska flygbolagen, 

vilket land de kommer ifrån och deras storlek i form av omsättning för räkenskapsåret 

2020.  

 

Tabell 3 

Presentation av analyserade flygbolag 

 

Kommentar: En sammanställning av de analyserade  

flygbolagens namn, ursprung samt omsättning för år 2020. 
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4.2 Deskriptiv nyckeltalsanalys 

Genom att ta del av de beskrivande tabellerna nedan kan läsaren förstå hur flygbolagens 

nyckeltal har förändrats mellan räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020. Tabellerna är 

uppdelade efter år och kolumnerna presenterar minsta och högsta värdet för varje nyckeltal 

samt nyckeltalens medelvärde och standardavvikelse. 

 

I tabell 4 presenteras en sammanställning av skuldsättningsgraden för år 2018, 2019 och 

2020. Generellt går det att utläsa att skuldsättningsgraden har ökat mellan åren 2018 och 

2019 då medelvärdet går från 9,4568 till 29,7695. Dock är det värt att notera att denna 

ökning sannolikt beror på ett extremfall. År 2019 hade nämligen flygbolaget Aeroflot en 

skuldsättningsgrad på hela 477,62 vilket kan utläsas i tabellen från maximumvärdet år 

2019. Standardavvikelsen tyder även på att spridningen runt medelvärdet har ökat då detta 

går från 21,78165 år 2018 till 108,57333 år 2019. Den ökade spridningen anses också vara 

på grund av extremfallet i skuldsättningsgrad för flygbolaget Aeroflot. Om hänsyn istället 

tas till siffror för år 2020 visar medelvärdet 12,4379, vilket är en ökning på 2,9811 från år 

2018. Standardavvikelsen visar även på en jämnare nivå vid jämförelse av åren 2018 och 

2020 och har därav inte påverkats något av extremfall som vid år 2019. Det ökade 

medelvärdet mellan år 2018 och 2020 kan ge en indikation på att skuldsättningsgraden 

mellan företagen i genomsnitt har ökat. Den ökade skuldsättningsgraden kan i sin tur vara 

en effekt av införandet av IFRS 16.  

 

Tabell 4 

Skuldsättningsgrad 

 

Kommentar: Beskrivande statistik över flygbolagens skuldsättningsgrad för åren 2018, 2019 samt 2020.  

 

I tabell 5 beskrivs EBIT för åren 2018, 2019 och 2020. I tabellen visar medelvärdet på en 

generell minskning från 707 616 377,6 år 2018 till 544 577 159,1 år 2019 och slutligen -1 

203 448 902 år 2020. Då medelvärdet är negativt år 2020 kan detta betyda att det är ett 

extremvärde som drar ned medelvärdet med tanke på den förhöjda standardavvikelsen på 

1 940 845 711. Ett negativt medelvärde för EBIT kan även betyda att majoriteten av 
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företagen faktiskt uppvisar ett minskat rörelseresultat. Då EBIT anses öka vid införandet 

av IFRS 16 kan införandet inte anses vara en av anledningarna till en minskad EBIT. Det 

måste ha varit andra faktorer som påverkat utfallet av EBIT för år 2020 utifrån den 

beskrivande statistiken.  

 

Tabell 5 

EBIT 

 

Kommentar: Beskrivande statistik över flygbolagens EBIT för åren 2018, 2019 samt 2020.  

 

I tabell 6 beskrivs EBITDA för åren 2018, 2019 och 2020. Genom att endast studera 

medelvärdet kan det noteras en ökning mellan år 2018 och 2019 från 1 024 700 000 till 1 

145 481 828. Standardavvikelsen visar på en liknande spridning mellan både år 2018 och 

2019 på 1 162 492 791 och 1 168 429 980. För 2018 var intervallet minimum och maximum 

mellan -203 585 074 och 3 520 287 737 och för 2019 var intervallet minimum och 

maximum mellan 5 007 305 och 4 465 000 000. Det går att tyda en ökning i intervallet 

minimum och maximum vilket kan kopplas till det ökade medelvärdet. Med tanke på att 

intervallet inte visar ett negativt minsta värde vid år 2019 samt att medelvärdet ökar mellan 

år 2018 och år 2019 kan det finnas en indikation på en ökning av EBITDA. En ökning av 

EBITDA stämmer överens med övriga teorier angående IFRS 16:s påverkan på nyckeltalet. 

Medelvärdet för år 2020 visar -252 375 063, vilket är en klar minskning från föregående 

åren 2018 och 2019. Intervallet har även påverkats då minimumvärdet visar -3 152 748 

117 och maximumvärdet visar 1 876 100 000. Det minskade medelvärdet och det minskade 

intervallet tyder på en generell minskning av nyckeltalet EBITDA vilket inte anses bero på 

IFRS 16 då EBITDA i detta fall skulle ökat. Nyckeltalet EBITDA anses ha påverkats av 

andra faktorer år 2020 som orsakat en generell minskning utifrån den beskrivande 

statistiken.  
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Tabell 6 

EBITDA 

 

Kommentar: Beskrivande statistik över flygbolagens EBITDA för åren 2018, 2019 samt 2020.  

 

I tabell 7 beskrivs ROA för åren 2018, 2019 och 2020. Företagens genomsnittliga ROA 

visar på en minskning om hänsyn tas till medelvärdet. År 2018 visar medelvärdet 0,060547, 

år 2019 visar medelvärdet 0,055595 och slutligen år 2020 visar medelvärdet -0,114079. 

Minskningen av medelvärdet mellan åren 2018 och 2019 är 0,004952 och minskningen 

mellan åren 2019 och 2020 är 0,169674. Då minskningen är betydligt större mellan åren 

2019 och 2020 anses år 2020 ha en större generell minskning av ROA. Standardavvikelsen 

ökar även år 2020 vilket tyder på en ökad spridning kring medelvärdet för samtliga företag 

just detta år. Intervallet år 2020 tyder även på en minskning då minimumvärdet är -0,4796 

vilket är mindre än för år 2018 då det visar -0,0234 och för år 2019 då det visar -0,2479. 

Maximumvärdet har även minskat för år 2020 då det ligger på 0,0776 och resterande år 

visar siffrorna 0,1496 för år 2018 och 0,1226 för år 2019. Medelvärdet och intervallet ger 

en tydlig indikation att det skett en tydlig minskning av ROA vilket stämmer överens med 

antagandet om att ROA minskar vid införandet av IFRS 16. Dock är minskningen av ROA 

mycket större för år 2020 vilket kan väcka misstankar om att det finns ytterligare faktorer 

som har påverkat nyckeltalet utöver IFRS 16.  

 

Tabell 7 

ROA 

 

Kommentar: Beskrivande statistik över flygbolagens ROA för åren 2018, 2019 samt 2020. 
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4.3 Kolmogorov-Smirnovs test 

Vilket test som är relevant att använda i analysen beror på om variablerna är 

normalfördelade. Om en variabel är normalfördelad anses t-test som det mest relevanta 

valet och om en variabel inte är normalfördelad anses Wilcoxons teckenrangtest som det 

mest relevanta valet. Genom att utföra Kolmogorov-Smirnovs test går det att testa om en 

variabel är normalfördelad eller inte. Om testet visar på ett p-värde som är högre än 

signifikansnivån accepteras nollhypotesen som innebär att variabel är normalfördelad. Om 

testet visar på ett p-värde som är lägre än signifikansnivån förkastas nollhypotesen som 

innebär att variabeln inte är normalfördelad. Variablerna som visar på skillnaderna mellan 

räkenskapsåren 2018 och 2020 för varje nyckeltal har använts och resultatet presenteras 

nedan i tabell 8.  

 

Tabell 8 

Kolmogorov-Smirnovs test 

 

Kommentar: Utfall vid test av normalfördelning för skuldsättningsgrad, EBIT, EBITDA och ROA. 

 

Genom att granska tabell 8 går det att konstatera att tre variabler är normalfördelade och 

en variabel är inte normalfördelad. Variablerna för skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA 

visar på p-värden som är lägre än signifikansnivån 5% vilket innebär att nollhypotesen 

förkastas och variablerna anses som inte normalfördelade. ROA visar däremot på ett p-

värde som är högre än signifikansnivån 5% vilket innebär att nollhypotesen accepteras och 

variabeln anses som normalfördelad. Vidare i analysen kommer skuldsättningsgrad, EBIT 

och EBITDA att testas genom Wilcoxons teckenrangtest och ROA kommer att testas 

genom t-test. 

 

4.4 Analys av Wilcoxons teckenrangtest 

Genom att utföra Wilcoxons teckenrangtest testas hypoteserna om europeiska flygbolag 

får en ökad skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA efter implementeringen av IFRS 16. 

Skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA från räkenskapsåren 2018 och 2020 jämförs och 

tabell 9 nedan visar på hur många flygbolag som visar på en ökning respektive minskning 

mellan åren. Tabell 10 presenterar sedan p-värdet för respektive nyckeltal i testet. Om p-
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värdet för ett nyckeltal är lägre än signifikansnivån på 5% förkastas nollhypotesen och om 

p-värdet för ett nyckeltal är högre än signifikansnivån 5% accepteras nollhypotesen. 

 

Tabell 9 

Wilcoxons teckenrangtest 2018-2020 

 

Kommentar: Utfall vid Wilcoxons teckenrangtest för åren 2018 till 2020. Sammanställning av antal 

flygbolag som har en ökning respektive minskning i skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA. 

 

Genom att granska tabell 9 ovan går det att konstatera en översiktlig ökning i 

skuldsättningsgrad och en översiktlig minskning i EBIT och EBITDA hos flygbolagen. 

Skuldsättningsgraden visar på en ökning hos 16 flygbolag och en minskning hos 3 

flygbolag. EBIT och EBITDA visar på en ökning i två flygbolag och en minskning hos 17 

flygbolag. Bara genom att titta på denna översikt går det tyda en eventuell 

överensstämmelse med studiens hypotes angående skuldsättningsgrad medan det däremot 

inte går att tyda en eventuell överensstämmelse med studiens hypoteser gällande EBIT och 

EBITDA. 

 

Genom att titta i tabell 10 och på nyckeltalens respektive p-värde går det att fastställa om 

resultatet är signifikant eller inte. Enligt tabell 10 är p-värdet för skuldsättningsgraden 0,02 

men det ska divideras med två då det är ett ensidigt test vilket innebär att p-värdet för 

skuldsättningsgraden i detta test blir 0,01. P-värdet är lägre än signifikansnivån på 5% 

vilket innebär att nollhypotesen förkastas och det går att påvisa att en ökning sker i 

flygbolagens skuldsättningsgrad. Enligt tabell 10 är p-värdet för EBIT och EBITDA 0,000 

och 0,001. P-värdet för EBIT och EBITDA ska divideras med två då det är ett ensidigt test 

vilket innebär att p-värdet för EBIT och EBITDA i detta test blir 0,000 respektive 0,0005. 
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P-värdet för EBIT och EBITDA är lägre än signifikansnivån på 5% vilket innebär att 

nyckeltalens nollhypoteser förkastas. Det som behövs tas hänsyn till här är att det går att 

påvisa en signifikant minskning av EBIT och EBITDA vilket inte överensstämmer med 

studiens mothypoteser för dessa nyckeltal som var att EBIT och EBITDA skulle öka. Det 

finns flera faktorer som kan leda till ett sådant resultat men en logisk förklaring till 

resultatet kan vara corona-pandemin som drabbade flygbranschen markant under året 

2020. 

 

Tabell 10 

Wilcoxons teckenrangtest 2018-2020 

 

Kommentar: Utfall vid Wilcoxons teckenrangtest för åren 2018 till 2020. Sammanställning av p-värde i 

skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA. 

 

För att kunna utesluta corona-pandemins påverkan på resultaten har studien även tagit 

hänsyn till räkenskapsåret 2019. Genom att jämföra räkenskapsåren 2018 och 2019 i ett 

ytterligare test går det att se förändringen av nyckeltalen innan corona-pandemin bröt ut 

vilket presenteras nedan i tabell 11. Det går att konstatera en ökning i 11 flygbolag och en 

minskning i 8 flygbolag gällande skuldsättningsgraden. Det går att utläsa en ökning i 6 

flygbolag och en minskning i 13 flygbolag gällande EBIT samt en ökning i 12 flygbolag 

och en minskning i 7 flygbolag gällande EBITDA.  
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Tabell 11 

Wilcoxons teckenrangtest 2018-2019 

 

Kommentar: Utfall vid Wilcoxons teckenrangtest för åren 2018 till 2019. Sammanställning av antal 

flygbolag som har en ökning respektive minskning i skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA. 

 

Genom att titta i tabell 12 och på nyckeltalens respektive p-värde går det att fastställa om 

resultatet är signifikant eller inte. Enligt tabell 12 är p-värdet för skuldsättningsgraden 

0,702 men det ska divideras med två då det är ett ensidigt test vilket innebär att p-värdet 

för skuldsättningsgraden i detta test blir 0,351. P-värdet är då högre än signifikansnivån på 

5% vilket innebär att nollhypotesen accepteras och det går inte att påvisa att en ökning sker 

i flygbolagens skuldsättningsgrad mellan åren 2018 och 2019. Enligt tabell 12 är p-värdet 

för EBIT 0,099 men det ska divideras med två då det är ett ensidigt test vilket innebär att 

p-värdet för EBIT i detta test blir 0,0495. P-värdet är då precis under signifikansnivån på 

5% vilket innebär att nollhypotesen förkastas och det går att tyda en signifikant minskning 

i flygbolagens EBIT. Enligt tabell 12 är p-värdet för EBITDA 0,445 men det ska divideras 

med två då det är ett ensidigt test vilket innebär att p-värdet för EBITDA i detta test blir 

0,2225. P-värdet är då högre än signifikansnivån på 5% vilket innebär att nollhypotesen 

accepteras och det går inte att påvisa att en ökning sker i flygbolagens EBITDA mellan 

räkenskapsåren 2018 och 2019. 
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Tabell 12 

Wilcoxons teckenrangtest 2018-2019 

 

Kommentar: Utfall vid Wilcoxons teckenrangtest för åren 2018 till 2019. Sammanställning av p-värde i 

skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA. 

 

4.5 T-test 

Genom att utföra Paired-samples t-test testas hypotesen om europeiska flygbolag får en 

minskad ROA efter implementeringen av IFRS 16. Med anledning av den oförväntade 

minskningen i EBIT hos flygbolagen i föregående test och att EBIT ingår i beräkningen av 

ROA kommer t-testet inte bara jämföra räkenskapsåren 2018 och 2020 utan även ta hänsyn 

till räkenskapsåret 2019. Tabell 13 nedan presenterar p-värdet och konfidensintervallet för 

skillnaden i ROA mellan räkenskapsåren 2018 och 2019 samt räkenskapsåren 2018 och 

2020. Om p-värdet för skillnaden i ROA är lägre än signifikansnivån 5% samt om 

konfidensintervallet inte täcker nollan är resultatet signifikant och nollhypotesen förkastas. 

Om p-värdet för skillnaden i ROA är högre än signifikansnivån 5% samt om 

konfidensintervallet täcker nollan är resultatet inte signifikant och nollhypotesen 

accepteras. 

 

Tabell 13 

T-test 2018-2019 och 2018-2020 

 

Kommentar: Utfall vid T-test för åren 2018-2019 och 2018-2020. Sammanställning av p-värde samt 

konfidensintervall i ROA. 

 

Genom att titta i tabell 13 och på p-värdena samt konfidensintervallen går det att fastställa 

om resultatet är signifikant eller inte. P-värdet för skillnad i ROA mellan räkenskapsåren 

2018 och 2019 är 0,747 enligt tabell 13. Då det är ett ensidigt test ska p-värdet divideras 

med två vilket innebär att p-värdet i detta test blir 0,3735. Konfidensintervallet går från -

0,036701 till 0,026796 vilket innebär att konfidensintervallet täcker nollan. Då 

konfidensintervallet täcker nollan och p-värdet är högre än signifikansnivån 5% innebär 
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det att nollhypotesen accepteras och det går inte att påvisa att en minskning sker i 

flygbolagens ROA mellan räkenskapsåren 2018 och 2019.  

 

Enligt tabell 13 är p-värdet för skillnad i ROA mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 0,000 

och p-värdet för detta ensidiga test blir då 0,000. Konfidensintervallet går från -0,243121 

till -0,106132 vilket innebär att konfidensintervallet inte täcker nollan. Då 

konfidensintervallet inte täcker nollan och p-värdet är mindre än signifikansnivån 5% 

innebär det att nollhypotesen förkastas och det går att påvisa att en minskning sker i 

flygbolagens ROA mellan räkenskapsåren 2018 och 2020. Hänsyn behöver dock tas till 

EBIT då nyckeltalet används vid beräkning av ROA. Med tanke på att EBIT visar ett 

negativt utfall hos majoriteten av flygbolagen kan detta vara en bidragande faktor till 

minskningen av ROA.  

 

4.6 Diskussion av hypoteserna 

Som tidigare illustrerats i avsnitt 4.4 överstiger inte p-värdet för skuldsättningsgrad 

signifikansnivån på 5% då p-värdet endast uppgår till 0,01 mellan räkenskapsåren 2018 

och 2020. Detta betyder att nollhypotesen för skuldsättningsgrad förkastas och studien kan 

påvisa att europeiska flygbolag får en ökad skuldsättningsgrad mellan räkenskapsåren 

2018 och 2020. Dock förkastas nollhypotesen endast vid testet mellan räkenskapsåren 2018 

och 2020. Wilcoxons teckenrangtest har även utförts för åren 2018 och 2019 för att minska 

påverkan från corona-pandemin. I testet för räkenskapsåren 2018 och 2019 uppgår p-värdet 

för skuldsättningsgrad till 0,351 vilket är högre än signifikansnivån på 5%. Testet leder till 

att nollhypotesen gällande skuldsättningsgrad accepteras mellan räkenskapsåren 2018 och 

2019. Studien kan alltså inte påvisa att europeiska flygbolag får en ökad skuldsättningsgrad 

efter implementeringen av IFRS 16 om hänsyn tas till testet mellan räkenskapsåren 2018 

och 2019. 

 

Resultaten för räkenskapsåren 2018 och 2020 stämmer överens med tidigare forskning om 

vad som sker med kapitalstrukturen och skuldsättningsgraden efter implementeringen av 

IFRS 16. Dock kan inte studien konstatera exakt vad som har bidragit till den ökade 

skuldsättningsgraden utan studien kan endast konstatera att en ökning skett. En potentiell 

förklaring hänger ihop med Öztürk och Serçemelis (2016) resonemang om att 

leasingskulderna som har hamnat på balansräkningen har ökat de totala skulderna samt 

minskat det egna kapitalet. Resonemanget stöds även av Veverková (2019), Săcărin 
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(2017), Segal och Naik (2019) och Praetorius och Johanssons (2020) som också kommer 

fram till att leasingskulderna har bidragit till den ökade skuldsättningsgraden. Med tanke 

på att studien inte kunde statistiskt säkerställa en ökning av skuldsättningsgraden för 

räkenskapsåren 2018 och 2019 väcks misstankar om att corona-pandemin kan ha påverkat 

skuldsättningsgraden för europeiska flygbolag för räkenskapsåret 2020.  

 

Vidare i avsnitt 4.4 uppvisar EBIT och EBITDA p-värdena 0,000 respektive 0,0005 i testet 

för räkenskapsåren 2018 och 2020 vilket understiger signifikansnivån på 5%. Detta betyder 

att nollhypoteserna förkastas och studien kan påvisa att europeiska flygbolag får en 

signifikant minskning i EBIT och EBITDA efter implementeringen av IFRS 16. Dock 

förkastas nollhypotesen för EBITDA endast vid testet mellan räkenskapsåren 2018 och 

2020. I Wilcoxons teckenrangtest för räkenskapsåren 2018 och 2019 visar p-värdet för 

EBIT och EBITDA på 0,0495 respektive 0,2225. Då p-värdet för EBIT är lägre än 

signifikansnivån på 5% förkastas nollhypotesen. EBITDA visar däremot på ett p-värde 

som är högre än signifikansnivån på 5% vilket innebär att nollhypotesen accepteras. Om 

hänsyn tas till testet mellan räkenskapsåren 2018 och 2019 kan det påvisas att europeiska 

flygbolag får en signifikant minskning i EBIT efter implementeringen av IFRS 16. 

Gällande EBITDA går det inte att påvisa att en ökning har skett. 

 

Resultaten för räkenskapsåren 2018 och 2020 stämmer inte överens med tidigare forskning 

om vad som sker med EBIT och EBITDA efter implementeringen av IFRS 16. Laslo 

(2019) och Săcărin (2017) påstår att EBIT kommer att öka med anledning av att kostnaden 

för avskrivning av nyttjanderätten kommer att vara lägre efter implementeringen av IFRS 

16. Då EBIT visar på en signifikant minskning mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 samt 

mellan räkenskapsåren 2018 och 2019 talar detta emot Laslos (2019) och Săcărins (2017) 

påståenden kring IFRS 16:s påverkan på EBIT. Olikheter i resultat mellan denna studie 

och Laslos (2019) samt Săcărins (2017) resonemang kan bero på många faktorer. Något 

som bör beaktas är andra variablers påverkan på nyckeltalet som exempelvis corona-

pandemin. Då det finns flera möjliga variabler som kan ha påverkat EBIT är det svårt att 

utläsa om IFRS 16 verkligen har haft den effekt som Laslo (2019) och Săcărin (2017) 

beskriver gällande EBIT. Enligt Morales-Diaz och Zamora-Ramirez (2018), Săcărin 

(2017), Segal och Naik (2019) samt Laslo (2019) kommer EBITDA att öka efter 

implementeringen av IFRS 16 då leasingavtal redovisas som en tillgång och därmed inte 

tas upp som en kostnad i resultaträkningen. Då EBITDA visar på en signifikant minskning 
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mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 blir resonemanget detsamma som kring EBIT ovan. 

Det finns flera möjliga variabler som kan ha påverkat EBITDA vilket leder till att IFRS 

16:s påverkan på nyckeltalet blir svår att utläsa endast genom statistisk analys. Det går inte 

heller att statistiskt säkerställa att en ökning har skett i EBITDA mellan räkenskapsåren 

2018 och 2019. 

 

Som tidigare illustrerats i avsnitt 4.5 överstiger inte p-värdet för ROA signifikansnivån på 

5% då p-värdet är 0,000 mellan räkenskapsåren 2018 och 2020. Konfidensintervallet går 

från -0,243121 till -0,106132 och täcker då inte nollan. P-värdets och konfidensintervallets 

resultat leder till att nollhypotesen förkastas och det går att påvisa att en minskning sker i 

ROA mellan räkenskapsåren 2018 och 2020. I t-testet mellan räkenskapsåren 2018 och 

2019 överstiger p-värdet 0,3735 signifikansnivån på 5%. Konfidensintervallet går från -

0,036701 till 0,026796 och täcker då nollan. P-värdets och konfidensintervallets resultat 

leder till att nollhypotesen accepteras och det går inte att påvisa att en minskning sker i 

ROA mellan räkenskapsåren 2018 och 2019. 

 

Resultaten för räkenskapsåren 2018 och 2020 stämmer överens med tidigare forskning om 

vad som sker med ROA efter implementeringen av IFRS 16. Enligt Morales-Díaz och 

Zamora-Ramírez (2018) samt Öztürk och Serçemelis (2016) förväntas ROA att minska vid 

kapitaliseringen av leasingavtal med tanke på att tillgångarna på balansräkningen kommer 

att öka. Dock visar inte testet med räkenskaperna 2018 och 2019 på samma utfall då det 

inte går att påvisa en signifikant minskning mellan dessa år. Orsaken till att endast testet 

mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 visar på en signifikant minskning i ROA kan bero 

på ytterligare variablers påverkan på de europeiska flygbolagen under räkenskapsåret 

2020. 

 

Testernas utfall stämmer till viss del överens med tidigare forskning angående IFRS 16:s 

påverkan på företag. Mellan åren 2018 och 2020 visar de statistiska testerna ett resultat i 

linje med tidigare forskning för skuldsättningsgrad samt ROA. De statistiska testerna för 

skuldsättningsgrad och ROA visade dock inte ett resultat som överensstämde med tidigare 

forskning mellan åren 2018 och 2019. Gällande EBIT och EBITDA visar de statistiska 

testerna inte ett resultat i linje med tidigare forskning för något av de undersökta åren. Det 

kan finnas flera anledningar till att studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning. En 

bidragande faktor till att resultaten inte stämmer överens med tidigare slutsatser kan vara 
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att studien endast undersöker Europa. Genom att ta hänsyn till Balls (2016) resonemang 

angående att tillämpningen av IFRS ser olika ut beroende på ländernas egna agerande 

kändes det lämpligt att anpassa urvalet från ett globalt perspektiv till ett europeiskt 

perspektiv. Praetorius och Johansson (2020) har som tidigare nämnt undersökt IFRS 16:s 

påverkan på flygbolag ur ett globalt perspektiv och har även kommit fram till skilda 

slutsatser jämfört med denna studies resultat. 

 

En annan bidragande faktor till att resultaten inte stämmer överens med tidigare slutsatser 

kan vara på grund av de räkenskapsår som studien jämför. Med tanke på att studien tar 

hänsyn till år 2020, som har präglats av corona-pandemin, kan räkenskaperna för detta år 

ha blivit påverkade som en följd av pandemin. Dock krävs ytterligare forskning kring 

corona-pandemins påverkan för att bekräfta om påverkan på räkenskaperna varit extra 

utmärkande under år 2020. Det krävs även mer utvecklade statistiska tester för att kunna 

särskilja IFRS 16:s samt pandemins påverkan på flygbolags räkenskaper. 

 

Tidigare forskning har utgått från olika metoder vid analys av den nya leasingstandardens 

påverkan vilket också kan vara en bidragande faktor till de varierande resultaten. De flesta 

metoderna som har använts i tidigare forskning utgår från prediktioner om vad som 

kommer hända efter implementeringen av IFRS 16. Ett exempel är Laslo (2019) som målar 

upp ett praktiskt exempel och beskriver hur utfallet kan bli vid implementeringen av IFRS 

16. Ett annat exempel är Morales-Diaz och Zamora-Ramírez (2018) som applicerar en 

kapitaliseringsmodell för att utifrån modellen kunna beräkna effekterna av IFRS 16 på 

företags finansiella rapporter. Mycket av den tidigare forskningen har inte granskat 

verkliga utfall, vilket betyder att resultaten har mindre påverkan från andra utomstående 

faktorer som kan påverka olika bolags finansiella rapporter.  

 

Trots att utfallet för ROA och skuldsättningsgrad mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 

stämmer överens med hypoteserna är det viktigt att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt. 

Flertalet av flygbolagen i studien visar ett negativt EBIT under räkenskapsåret 2020 och 

detta beror med stor sannolikhet på corona-pandemin. Flygbolagens negativa EBIT är en 

stor orsak till att ROA minskar mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 då EBIT används 

vid beräkningen av ROA. Då detta negativa EBIT påverkar ROA blir det svårt att dra 

slutsatsen att minskningen av ROA beror på implementeringen av IFRS 16. Enligt tidigare 

forskning ska ROA minska på grund av att tillgångarna ökar efter införandet av IFRS 16 
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men i denna studie minskar ROA på grund av att EBIT är negativt. Tillgångarna kan ha 

ökat till följd av implementeringen av IFRS 16 men i denna studie går det inte att konstatera 

fullt ut. Vidare visar flygbolagen på en ökning i skuldsättningsgrad mellan räkenskapsåren 

2018 och 2020 medan en skillnad inte gick att påvisa mellan räkenskapsåren 2018 och 

2019. Då testet för räkenskapsåren 2018 och 2019, som är året innan och året efter 

implementeringen av IFRS 16, inte visade på någon ökning i skuldsättningsgrad går det att 

ifrågasätta om effekterna av IFRS 16 är det som påverkar ökningen i efterföljande år. 

Skulderna kan ha ökat till följd av implementeringen av IFRS 16 men i denna studie går 

det inte att konstatera fullt ut. 
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5. Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Slutsatserna bygger 

på analysen av det empiriska materialet. Vidare framförs studiens teoretiska samt 

praktiska bidrag och avslutningsvis ges en redogörelse av studiens begränsningar samt 

förslag på framtida forskning. 

 

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kapitalstruktur och nyckeltal i europeiska 

flygbolag har påverkats sedan implementeringen av IFRS 16. Avsikten var att undersöka 

den nya leasingstandardens påverkan genom att granska utvecklingen av nyckeltalen 

skuldsättningsgrad, EBIT, EBITDA samt ROA med hjälp av ett flertal statistiska 

tillvägagångssätt. I problematiseringen framgår det att flygbolag förväntas påverkas 

avsevärt efter implementeringen av IFRS 16. Flygindustrin är en kapitalintensiv bransch 

och genom att tillämpa den nya leasingstandarden kommer specifika poster i företagens 

finansiella rapporter att förändras. Enligt Öztürk och Serçemelis (2016) studie kommer 

bland annat skulder, tillgångar och eget kapital att påverkas efter implementeringen av 

IFRS 16. Vidare kommer även resultaträkningen påverkas på så sätt att leasingavtalen 

enligt IFRS 16 överförs som en tillgång och därmed inte tas upp som en kostnad i 

resultaträkningen (Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018). Större förändringar i företags 

finansiella rapporter kommer i sin tur att påverka företagens kapitalstruktur samt nyckeltal. 

Enligt tidigare forskning förväntas skuldsättningsgrad, EBIT och EBITDA att öka medan 

ROA förväntas att minska (Laslo, 2019; Morales-Díaz & Zamora-Ramírez, 2018; Săcărin, 

2017; Öztürk & Serçemeli, 2016). 

 

Efter en statistisk analys med hjälp av Wilcoxons teckenrangtest och t-test kan studien 

konstatera varierande resultat jämfört med tidigare forskning. Resultat i studien som ligger 

i linje med tidigare forskning är resultaten för skuldsättningsgrad samt ROA under 

räkenskapsåren 2018 och 2020 som påvisar en ökning respektive minskning. För 

räkenskapsåren 2018 och 2019 går det dock inte att påvisa samma utfall då nollhypotesen 

accepteras i båda testen. Med anledning av de olika resultaten mellan åren 2018 och 2019 

samt 2018 och 2020 går det att ifrågasätta om effekterna av IFRS 16 är det som påverkat 
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ökningen respektive minskningen i efterföljande år. Resultaten för EBIT och EBITDA för 

åren 2018 och 2020 talar emot tidigare forskning då testerna visar på en signifikant 

minskning i båda nyckeltalen. För räkenskapsåren 2018 och 2019 går det även där att tyda 

en signifikant minskning i EBIT medan nollhypotesen accepteras för EBITDA där en 

ökning inte kan påvisas. 

 

Slutligen går det att konstatera att studien bidrar med en tvådelad bild av hur IFRS 16:s 

effekter har påverkat europeiska flygbolags kapitalstruktur och nyckeltal. Studien har 

dessvärre inte kunnat uppvisa ett tydligt signifikant samband mellan IFRS 16 och 

flygbolagens förändringar i kapitalstruktur samt nyckeltal. Dock finns det tydliga 

indikationer på att företagens kapitalstruktur och nyckeltal har förändrats mellan 

räkenskapsåren 2018 och 2020. 

 

5.2 Studiens bidrag 

Nedan följer de teoretiska och praktiska bidrag som denna studie anses ha förmedlat. 

 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

Tidigare forskning har undersökt IFRS 16:s påverkan på flygbolags finansiella rapporter 

utifrån olika prediktiva metoder. Exempel på prediktiva metoder som tidigare forskning 

har tillämpat är det praktiska exemplet i Laslos (2019) studie och kapitaliseringsmodellen 

som Morales-Díaz och Zamora-Ramírez (2018) har använt i sin studie. Det finns därav en 

brist på forskning av IFRS 16:s faktiska påverkan på företags finansiella rapporter. Denna 

studie har bidragit med en insyn i hur IFRS 16:s påverkan kan se ut i praktiken och bidragit 

med ett sätt att angripa området rent praktiskt. Även fast studien kräver ytterligare 

precision i fråga om sambandet mellan skuldsättningsgraden och nyckeltalens samband 

med IFRS 16:s påverkan kan studien lägga en grund för vidare studier. Studien har vidare 

undersökt området från ett europeiskt perspektiv. Det europeiska perspektivet har 

motiverats av Balls (2016) studie gällande att IFRS tillämpningen ser olika ut beroende på 

landets egen tillämpning och eget agerande. Då tidigare forskning mestadels har undersökt 

IFRS 16 ur ett enskilt lands perspektiv eller ur ett globalt perspektiv ger studien ett 

teoretiskt bidrag som berör IFRS 16:s påverkan på flygbolag ur ett europeiskt perspektiv. 
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5.2.2 Praktiskt bidrag 

För noterade företag blev tillämpningen IFRS 16 obligatoriskt från och med den 1 januari 

2019 (Veverková, 2019). Då IFRS 16 fortfarande är en relativt ny standard finns det 

begränsat med forskning kring ämnet. Studiens resultat bidrar på så sätt praktiskt till 

användarna av IFRS med att tillhandahålla information gällande hur IFRS 16 påverkar 

företagens finansiella rapporter. Studiens resultat ger en indikation av att påverkan på 

finansiella rapporter kanske inte är så tydlig att beskåda som användare kan tro. 

 

5.3 Begränsningar och framtida forskning  

Den aktuella studien innehåller begränsningar som måste uppmärksammas. En av 

begränsningar är relaterad till studiens urval. Då studien har valt att undersöka IFRS 16 

mellan räkenskapsåren 2018 och 2020 sker redan där en exkludering av bolag vars 

rapporter inte fanns tillgängliga för dessa år (se tabell 2). Det slutade med att 19 europeiska 

flygbolag var kompatibla till studien och för att kunna generalisera studiens resultat hade 

det krävts ett betydligt större urval än 19 bolag. För ökad generalisering är förslag till 

framtida forskning således att genomföra ett mer omfattande urval inom Europa när 

bolagens finansiella rapporter för år 2020 är fullt tillgängliga för alla flygbolag.  

 

En kvantitativ forskningsmetod har tillämpats i den aktuella studien vilket kan anses som 

en begränsning. Genom att använda kvantitativ forskningsmetod har studien dessvärre inte 

kunnat tillföra ett djup i de genererade resultaten. Framtida forskning hade med fördel 

kunnat komplettera studien med en kvalitativ forskningsmetod. Genom att komplettera 

studien med ett kvalitativt tillvägagångssätt hade bakomliggande orsaker till siffrorna 

kunnat identifierats. Ett kvalitativt tillvägagångssätt hade även kunnat bidra till ytterligare 

tolkningsmöjligheter till de kvantitativa resultaten. Vidare hade ett kvalitativt 

tillvägagångssätt kunnat gynna forskningsområdet då det kvantitativa tillvägagångssättet 

verkar dominera. Exempelvis har denna studie endast utgått ifrån en artikel med ett 

kvalitativt tillvägagångssätt och det är artikeln av Segal och Naik (2019).  

 

Vidare har begränsningar i de tillämpade statistiska testerna identifierats. Trots att studien 

har utgått från tidigare studier gällande relevanta nyckeltal att undersöka i samband med 

tillämpningen av IFRS 16 kan resultaten kritiseras. Studien hade behövt ta ytterligare 

hänsyn till sambandet mellan IFRS 16 och förändringarna i skuldsättningsgrad, EBIT, 

EBITDA respektive ROA. Framtida forskning hade vidare kunnat utveckla sambandet 
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mellan IFRS 16 och de undersökta nyckeltalen genom tillämpningen av kvalitativ metod 

eller genom en multipel regressionsanalys. Covid-19 har sannolikt också varit en faktor 

som påverkat de olika flygbolagens finansiella rapporter. För att reducera effekterna av 

corona-pandemin i undersökningen av IFRS 16:s effekter kan en multipel 

regressionsanalys med fördel användas för framtida forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Länder i Europa 

• Ryssland 

• Ukraina 

• Frankrike 

• Spanien 

• Sverige 

• Norge 

• Tyskland 

• Finland 

• Polen 

• Italien 

• Storbritannien 

• Rumänien 

• Vitryssland 

• Kazakstan 

• Grekland 

• Bulgarien 

• Island 

• Ungern 

• Portugal 

• Österrike 

• Tjeckien 

• Serbien 

• Irland 

• Litauen 

• Lettland 

• Kroatien 

• Bosnien och Hercegovina 

• Slovakien 

• Estland 

• Danmark 

• Nederländerna 

• Schweiz 

• Moldavien 

• Belgien 

• Albanien 

• Makedonien 

• Turkiet 

• Slovenien 

• Montenegro 

• Kosovo 

• Azerbajdzjan 

• Luxemburg 

• Georgien 

• Andorra 

• Malta 

• Liechtenstein 

• San Marino 

• Monaco 

• Vatikanstaten 
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Bilaga 2 - Presentation av flygbolagens skuldsättningsgrad och EBIT 
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Bilaga 3 - Presentation av flygbolagens EBITDA och ROA 

 

 

 


