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Sammanfattning 
Examensarbete i Företagsekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet, 

Redovisning, Kandidatuppsats, HT06 

Författare: Madeleine Lundberg och Johan Westerlund 

Handledare: Per Nordström 

Titel:  Leasing idag och imorgon – Aktörers syn på eventuell revidering av IAS 17 

Bakgrund och problem: Idag redovisas leasing antingen enligt den internationella  IAS 
17, eller den svenska motsvarigheten RR 6:99. Kärnan av dessa standarder är att leasing 
antingen skall klassificeras som operationell, och då bara belasta resultaträkningen, 
alternativt som finansiellt och då aktiveras över balansräkning. Dessa rekommendationer har 
dock under en längre tid kritiserats då de bryter mot IASBs föreställningsram, och nu har 
således ett samarbete mellan IASB och FASB inletts för att överblicka dagen standarder. 
Vilka förändringar detta leder fram till kan man bara spekulera i, men en trolig förändring 
vore något i linje med G4+1 gruppens förslag om en totalaktivering av leasing. 

Problemspecificering: 

� Vilka blir konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

finansieringspolicy?  

idofrågor: 

� Vilka inneboende problem existerar i dagens leasingredovisning? 

� Vilka lösningar kan en förändring tänkas skänka, och för vem? 

Metod:  En kvalitativ studie valdes där intervjuer med olika marknadsaktörer så som bank, 
leasetagare, försäljare och revisor genomfördes. 

Teori:  I teorikapitlet behandlades olika teorier som tros spå en framtida verklighet. 

Analys och Slutsats: Våra resultat visar att det idag definitivt existerar en inneboende 
problematik i förfarandet av leasingredovisning, i vilken omfattning detta påverkar 
marknaden beror till stor del ur vilket perspektiv man ser det. Bristande transparens och 
jämförbarhet är ett par av de konsekvenser vi ser, dessutom är det evident att 
rekommendationerna inte är neutrala, utan faktiskt påverkar dagens ekonomiska val. G4+1 
förslag om en totalaktivering skulle sannolikt till viss dela korrigera dessa problem. Vem som 
gynnas och hur olika aktörer på marknaden påverkas är mer oklart, vissa tendenser har dock 
kunnat utläsas. Vi tror att leasingmarknaden som helhet kommer att minska, detta då leasing 
förmodligen blir mindre attraktiv samt dyrare. Vi tror dessutom att marknaden letar nya 
finansieringsformer och lösningar. Slutsatsen är i vart fall att syftet med revideringen, med 
andra ord att erhålla en redovisning som ger en mer rättvisandebild, skulle uppfyllas. 
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Det inledande kapitlet innehåller en beskrivning av leasing som finansieringsform som sedan går över 

i en problembakgrund och problemdiskussion varpå dessa emanerar i en problemformulering och ett 
syfte. Med detta inledande kapitel
som läsare en god grundplattform för vidare djupare diskussion och förståelse.

1.1 Problembakgrund – introduktion av leasing
Leasing är en engelsk samlingsterm som refererar till tillfällig nyttjanderätt av egendom mot 

betalning.1 Leasing har funnits länge, men den moderna leasing 

förekommande finansieringsform i USA under 1900

efter att Svenska Handelsbanken under en period studerat finansieringsformen i USA.

skedde en närmast explosionsartad tillväxt av leasing som finansieringsform, vi

leasingbolagens utlåningstillväxt mellan åren1976 och 1983 nästan sexdubblades. 

Anledning till denna tillväxt i slutet av 1900

utveckling som införandet av datorer och micropr

ekonomiska livslängden för många typer

finansiering.4 Dessutom såg många företag en försämrad soliditet

talet, som tillsammans med införandet av bankernas

kreditklimat, särskilt för mindre företag.

kapitalanskaffningsmetod som dessutom inte nödvändigtvis befläckade företagens redan sarg

balansräkning. 

De senaste åren har vi tydligt sett ytterligare en peak av leasing som finansiering

kapitalanskaffningsmetod. Denna ökning kan till stor del förklaras av den förändring av förmånslagen 

som infördes 2005, som innebar ett blekare 

betydligt mer påtaglig risk vid utlåning

leasing. Detta då leasingkontrakten ofta innehåller återtagandeförbehåll i investerat objekt, som 

således borgar för att bankerna kan hedga sina krediter genom att man alltid kan återt

rekapitalisera objektet.  

En sådan expansion av leasing har ställt stora krav på de normgivande organ vad gäller redovis

Så låt oss överskådligt överblicka 

tom. 1996 enligt FARs rekommendation nr. 7. 

krav om övertagande av leasingobjektet förelåg, uppta leasingobjektet i balansräkning och följaktl

leasingskulden likaså. Problematiken var dock att ifall ett sådant krav om övertagande av 

leasingobjektet ej explicit förelåg, utan bara var en möjlighet via option eller annan reglering, var 

aktivering frivillig.6 Således gjorde

då den lutade mer mot den juridiska innebörden i leasingavtalet istället för den ekonomiska. I 

praktiken så redovisades således ingen leasing 

                                                        
1 Anders Agell, Civilrätt (Falköping: Elanders Gummerson, 2003) s. 149.
2 Erling Green, Leasing i Sverige (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 9.
3 Per Boman, Factoring och leasing (Stockholm:
4 Erling Green, Leasing i Sverige (Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 10.
5 Erling Green, Leasing i Sverige (Lund: Studentlitteratur, 1994),
6 FAR. FARs Samlingsvolym, del 1 (Stockholm: FAR förlag,  1987 ) , s. 292.
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Det inledande kapitlet innehåller en beskrivning av leasing som finansieringsform som sedan går över 

problemdiskussion varpå dessa emanerar i en problemformulering och ett 
kapitel lägger vi grunden för senare del av arbetet och vill således ge Dig 

som läsare en god grundplattform för vidare djupare diskussion och förståelse. 

introduktion av leasing 
Leasing är en engelsk samlingsterm som refererar till tillfällig nyttjanderätt av egendom mot 

Leasing har funnits länge, men den moderna leasing utvecklades

finansieringsform i USA under 1900- talet, och introducerades i Sverige runt 1960 

efter att Svenska Handelsbanken under en period studerat finansieringsformen i USA.

närmast explosionsartad tillväxt av leasing som finansieringsform, vilket vi tydligt kan se då 

leasingbolagens utlåningstillväxt mellan åren1976 och 1983 nästan sexdubblades. 

enna tillväxt i slutet av 1900-talet har stor del i den accelerering av

utveckling som införandet av datorer och microprocessorer innebar, vilket kraftigt reducerade den 

ska livslängden för många typer av tillgångar och således ställde krav på en flexibel 

Dessutom såg många företag en försämrad soliditet och likviditetsutveckling under 70

införandet av bankernas likviditetskvoter innebar ett allmänt tuffare 

kreditklimat, särskilt för mindre företag. 5 Leasing grydde då som en alternativ 

kapitalanskaffningsmetod som dessutom inte nödvändigtvis befläckade företagens redan sarg

De senaste åren har vi tydligt sett ytterligare en peak av leasing som finansiering

kapitalanskaffningsmetod. Denna ökning kan till stor del förklaras av den förändring av förmånslagen 

, som innebar ett blekare borgenärsskydd för banker vid konkurrs och således en 

betydligt mer påtaglig risk vid utlåning. Bankerna har således fört över mycket kreditutlåning till 

. Detta då leasingkontrakten ofta innehåller återtagandeförbehåll i investerat objekt, som 

des borgar för att bankerna kan hedga sina krediter genom att man alltid kan återt

En sådan expansion av leasing har ställt stora krav på de normgivande organ vad gäller redovis

blicka de normförändringar som skett. Sverige redovisade

tom. 1996 enligt FARs rekommendation nr. 7. Enligt denna standard skulle företaget, förutsatt att ett 

krav om övertagande av leasingobjektet förelåg, uppta leasingobjektet i balansräkning och följaktl

leasingskulden likaså. Problematiken var dock att ifall ett sådant krav om övertagande av 

leasingobjektet ej explicit förelåg, utan bara var en möjlighet via option eller annan reglering, var 

gjordes i praktiken ingen åtskillnad på finansiell och operationell leasing

då den lutade mer mot den juridiska innebörden i leasingavtalet istället för den ekonomiska. I 

redovisades således ingen leasing över balansräkningen, utan all leasing kostnadsfördes 

                
Anders Agell, Civilrätt (Falköping: Elanders Gummerson, 2003) s. 149. 

(Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 9. 
(Stockholm:Norstedt, 1985), s. 11. 

(Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 10. 
(Lund: Studentlitteratur, 1994), s. 9 ff. 
(Stockholm: FAR förlag,  1987 ) , s. 292.  

 

Det inledande kapitlet innehåller en beskrivning av leasing som finansieringsform som sedan går över 

problemdiskussion varpå dessa emanerar i en problemformulering och ett 
lägger vi grunden för senare del av arbetet och vill således ge Dig 

 

Leasing är en engelsk samlingsterm som refererar till tillfällig nyttjanderätt av egendom mot 

utvecklades som en vanligt 

talet, och introducerades i Sverige runt 1960 

efter att Svenska Handelsbanken under en period studerat finansieringsformen i USA.2 Därefter 

lket vi tydligt kan se då 

leasingbolagens utlåningstillväxt mellan åren1976 och 1983 nästan sexdubblades. 3 

accelerering av teknologisk 

ocessorer innebar, vilket kraftigt reducerade den 

och således ställde krav på en flexibel 

tetsutveckling under 70-

likviditetskvoter innebar ett allmänt tuffare 

Leasing grydde då som en alternativ 

kapitalanskaffningsmetod som dessutom inte nödvändigtvis befläckade företagens redan sargade 

De senaste åren har vi tydligt sett ytterligare en peak av leasing som finansieringsform och 

kapitalanskaffningsmetod. Denna ökning kan till stor del förklaras av den förändring av förmånslagen 

borgenärsskydd för banker vid konkurrs och således en 

Bankerna har således fört över mycket kreditutlåning till 

. Detta då leasingkontrakten ofta innehåller återtagandeförbehåll i investerat objekt, som 

des borgar för att bankerna kan hedga sina krediter genom att man alltid kan återta och 

En sådan expansion av leasing har ställt stora krav på de normgivande organ vad gäller redovisning. 

Sverige redovisade leasing fram 

Enligt denna standard skulle företaget, förutsatt att ett 

krav om övertagande av leasingobjektet förelåg, uppta leasingobjektet i balansräkning och följaktligen 

leasingskulden likaså. Problematiken var dock att ifall ett sådant krav om övertagande av 

leasingobjektet ej explicit förelåg, utan bara var en möjlighet via option eller annan reglering, var 

skillnad på finansiell och operationell leasing 

då den lutade mer mot den juridiska innebörden i leasingavtalet istället för den ekonomiska. I 

, utan all leasing kostnadsfördes 
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över resultaträkningen.7 Normgivarna insåg dock rätt snart att detta system inte var optimalt då 

finansieringsformen ej på ett satisfierande sätt återspeglade dess ekonomiska innebörd i bolagens 

räkenskaper. Följaktligen för att ge utomstående intressenter en mer korr

anpassa svensk praxis mer mot den internationella, IAS 17, införde Redovisningsrådet den 1 januari 

1997 den nya leasingrekommendationen RR 6

innebörden av leasing, och således gjordes 

finansiellt innebar en aktivering. En revidering av RR 6, till den nya RR 6:99, kom i samband med 

uppdatering av den internationella IAS 17 år 2000. Förändringarna var dock, och har även sedan dess, 

varit små. I dagsläget redovisar således börsnoterade företag antingen efter RR

Koncerner måste redovisa enligt IAS 17

mindre företag alternativt väldigt små koncerner som har under 

miljoner, då dessa ej behöver upprätta årsredovisning. 

1.2 Finansieringsformen Leasing 
För att ge Dig som läsare en bättre grund att förstå denna uppsats följer här en väldigt enkel förklaring 

vad finansieringsformen leasing innebär, och varför företag väljer att leasa. Diskussionen återkommer 

under flertalet tillfällen, men ges här i början

Leasingen som finansieringsform har som nämndes i problembakgrunden förekommit länge som en 

alternativ finansieringsform av då främst lös egendom, men kan även gälla fast egendom. 

Leasingförhållandet uppkommer när två parter enas om att n

till den part som inte äger objektet under en viss tid, mot någon form av ersättning.

detta enkla förhållande finns det flera egentyper av leasingavtal

leasgivaren vara samma subjekt som tillverkaren eller leverantören av varan

tre-parts förhållande där en extern finansiär involveras.

regleras är mer än juridisk fråga och ligger således u

isär just juridiska termer och aspekter från de ekonomiska. Vidare i denna uppsats kommer vi till 

största del att behandla det som juridiska kallas just finansiell leasing, och inn

förhållande.11 Detta skall dock inte förväxlas med 

som syftar till redovisningstekniska aspekter

ingående beskrivning av det ekonomiska begreppet finansi

”Operationell och Finansiell leasing” under teorikapitlet.

 

                                                        
7 Kristina Artsberg, Redovisningsteori, 
8 FAR. FARs Samlingsvolym, del 1 (Stockholm: FAR förlag,  2006 )
9 Rune Lönnqvist, Årsredovisning i koncerner, (Danmark: studentlitteratur, 1999), s 10.
10Anders Agell, Civilrätt (Falköping: E
11 Anders Agell, Civilrätt (Falköping: Elanders Gummerson, 2003)
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Normgivarna insåg dock rätt snart att detta system inte var optimalt då 

finansieringsformen ej på ett satisfierande sätt återspeglade dess ekonomiska innebörd i bolagens 

ör att ge utomstående intressenter en mer korrekt bild, och även för att 

anpassa svensk praxis mer mot den internationella, IAS 17, införde Redovisningsrådet den 1 januari 

leasingrekommendationen RR 6. Tanken var att bättre spegla den ekonomiska 

innebörden av leasing, och således gjordes en uppdelning på operationellt och finansiellt, där 

finansiellt innebar en aktivering. En revidering av RR 6, till den nya RR 6:99, kom i samband med 

uppdatering av den internationella IAS 17 år 2000. Förändringarna var dock, och har även sedan dess, 

dagsläget redovisar således börsnoterade företag antingen efter RR

Koncerner måste redovisa enligt IAS 17 sedan 1 januari 2005.8  Dessa regler är dock frivilliga för 

mindre företag alternativt väldigt små koncerner som har under 11 anställda och inte om

behöver upprätta årsredovisning. 9 

Finansieringsformen Leasing – varför leasing 
För att ge Dig som läsare en bättre grund att förstå denna uppsats följer här en väldigt enkel förklaring 

vad finansieringsformen leasing innebär, och varför företag väljer att leasa. Diskussionen återkommer 

under flertalet tillfällen, men ges här i början i sin enkelhet.  

Leasingen som finansieringsform har som nämndes i problembakgrunden förekommit länge som en 

alternativ finansieringsform av då främst lös egendom, men kan även gälla fast egendom. 

Leasingförhållandet uppkommer när två parter enas om att nyttjanderätten till egendom skall upplåtas

till den part som inte äger objektet under en viss tid, mot någon form av ersättning.

hållande finns det flera egentyper av leasingavtal, exempelvis så nöddas inte alltid 

leasgivaren vara samma subjekt som tillverkaren eller leverantören av varan. I 

parts förhållande där en extern finansiär involveras.(Se bild 2) Hur alla dessa konstellationer 

regleras är mer än juridisk fråga och ligger således utanför ramen för detta arbete. Viktigt är att hålla 

juridiska termer och aspekter från de ekonomiska. Vidare i denna uppsats kommer vi till 

största del att behandla det som juridiska kallas just finansiell leasing, och inn

inte förväxlas med den ekonomiska konnationen av finansiell leasing 

tar till redovisningstekniska aspekter, dvs. hur olika leasingavtal skall redovisas. För en mer 

ingående beskrivning av det ekonomiska begreppet finansiell leasing hänvisas läsaren till rubriken 

”Operationell och Finansiell leasing” under teorikapitlet. 

                
Redovisningsteori, -policy och  -praxis, (Trelleborg: Berlings Skogs, 2003), s. 230.

(Stockholm: FAR förlag,  2006 ),  s. 289. 
Årsredovisning i koncerner, (Danmark: studentlitteratur, 1999), s 10. 

(Falköping: Elanders Gummerson, 2003), s. 149. 
(Falköping: Elanders Gummerson, 2003), s. 149. 

Leastagare Leasingobjekt 

Leasavgifter 

 

Normgivarna insåg dock rätt snart att detta system inte var optimalt då 

finansieringsformen ej på ett satisfierande sätt återspeglade dess ekonomiska innebörd i bolagens 

ekt bild, och även för att 

anpassa svensk praxis mer mot den internationella, IAS 17, införde Redovisningsrådet den 1 januari 

Tanken var att bättre spegla den ekonomiska 

en uppdelning på operationellt och finansiellt, där 

finansiellt innebar en aktivering. En revidering av RR 6, till den nya RR 6:99, kom i samband med 

uppdatering av den internationella IAS 17 år 2000. Förändringarna var dock, och har även sedan dess, 

dagsläget redovisar således börsnoterade företag antingen efter RR 6:99 eller IAS 17. 

Dessa regler är dock frivilliga för 

11 anställda och inte omsätter 24 

 

För att ge Dig som läsare en bättre grund att förstå denna uppsats följer här en väldigt enkel förklaring 

vad finansieringsformen leasing innebär, och varför företag väljer att leasa. Diskussionen återkommer 

Leasingen som finansieringsform har som nämndes i problembakgrunden förekommit länge som en 

alternativ finansieringsform av då främst lös egendom, men kan även gälla fast egendom. 

ten till egendom skall upplåtas, 

till den part som inte äger objektet under en viss tid, mot någon form av ersättning.10 (Se bild 1)Utöver 

empelvis så nöddas inte alltid 

dessa fall uppstår ett 

Hur alla dessa konstellationer 

tanför ramen för detta arbete. Viktigt är att hålla 

juridiska termer och aspekter från de ekonomiska. Vidare i denna uppsats kommer vi till 

största del att behandla det som juridiska kallas just finansiell leasing, och innebär då ett tre-parts 

den ekonomiska konnationen av finansiell leasing 

, dvs. hur olika leasingavtal skall redovisas. För en mer 

ell leasing hänvisas läsaren till rubriken 

, (Trelleborg: Berlings Skogs, 2003), s. 230. 

Leastagare 
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Figur 1.1 Tvåpartsförhållande 

Figur 1.2 Trepartsförhållande 

Anledningen till leasing är många. Många företag ser det som en extremt flexibel finansieringsform, 

som lätt kan anpassas till individuella behov. Företag som exempelvis ställer höga krav vad gäller

maskinell prestanda och därmed 

av leasing för att således slippa proceduren av att köpa in och göra sig av med den nya utrustningen. 

På så sätt slipper man även kostnader kopplade till detta förfarande, vilket kort kan innebär att leasing 

är en mer lönsam finansieringsform än regelrätt köp.  Många finansiärer föredrar även leasing framför 

exempelvis kreditgivning då säkerheten i leasing är hög

leasingobjektet. För många små bolag och expansionsbolag är leasing dessuto

kapitalanskaffning då likviditetsosäkerhet mer eller mindre utesluter andra former av 

kreditanskaffning, vilket accentuerades av den förändrade förmånsrättslagen.  Ytterligare än anledning 

att använda sig av leasing kan vara pga. den

på balansräkningen. Många företag använder sig av operationell leasing som ett sätt att banta 

balansomslutningen och på så sätt beskära nyckeltal. 

1.3 Problemdiskussion 
I takt med en globaliserande världsmarknad uppstår en rad redovisningsmässiga problem. Med den 

inneboende tröghet som återfinns då redovisning speglar en marknad krävs hela tiden uppdateringar av 

rekommendationer för att komplettera eller korrigera de lösn

skapat. Många av de problem som föranledde en förändring till dagens rekommendationer RR 6:99 

och den internationell IAS17, samt den amerikanska motsvarigheten FAS 13, verkar dock fortfarande 

vara aktuella och således har mycket kritik ålagts dagens standarder.

redovisningen skall spegla den ekonomiska innebörden av ett leasingavtal, dvs

Finansbolag

Leastagare
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leasing är många. Många företag ser det som en extremt flexibel finansieringsform, 

som lätt kan anpassas till individuella behov. Företag som exempelvis ställer höga krav vad gäller

 måste ligga i fronten för den tekniska utvecklingen kan använda sig 

av leasing för att således slippa proceduren av att köpa in och göra sig av med den nya utrustningen. 

På så sätt slipper man även kostnader kopplade till detta förfarande, vilket kort kan innebär att leasing 

ieringsform än regelrätt köp.  Många finansiärer föredrar även leasing framför 

exempelvis kreditgivning då säkerheten i leasing är högre eftersom borgenären besitter äganderätten i 

leasingobjektet. För många små bolag och expansionsbolag är leasing dessutom det enda sättet till 

kapitalanskaffning då likviditetsosäkerhet mer eller mindre utesluter andra former av 

kreditanskaffning, vilket accentuerades av den förändrade förmånsrättslagen.  Ytterligare än anledning 

att använda sig av leasing kan vara pga. den inverkan, eller brist på inverkan, finansieringsformen har 

på balansräkningen. Många företag använder sig av operationell leasing som ett sätt att banta 

balansomslutningen och på så sätt beskära nyckeltal.  

I takt med en globaliserande världsmarknad uppstår en rad redovisningsmässiga problem. Med den 

inneboende tröghet som återfinns då redovisning speglar en marknad krävs hela tiden uppdateringar av 

rekommendationer för att komplettera eller korrigera de lösningar eller kryphål som marknaden 

Många av de problem som föranledde en förändring till dagens rekommendationer RR 6:99 

och den internationell IAS17, samt den amerikanska motsvarigheten FAS 13, verkar dock fortfarande 

mycket kritik ålagts dagens standarder. Kärnan i dagen standarder är att 

redovisningen skall spegla den ekonomiska innebörden av ett leasingavtal, dvs. 

Finansbolag

LeverantörLeasobjekt,,
Service, mm

 

 

leasing är många. Många företag ser det som en extremt flexibel finansieringsform, 

som lätt kan anpassas till individuella behov. Företag som exempelvis ställer höga krav vad gäller 

cklingen kan använda sig 

av leasing för att således slippa proceduren av att köpa in och göra sig av med den nya utrustningen. 

På så sätt slipper man även kostnader kopplade till detta förfarande, vilket kort kan innebär att leasing 

ieringsform än regelrätt köp.  Många finansiärer föredrar även leasing framför 

eftersom borgenären besitter äganderätten i 

m det enda sättet till 

kapitalanskaffning då likviditetsosäkerhet mer eller mindre utesluter andra former av 

kreditanskaffning, vilket accentuerades av den förändrade förmånsrättslagen.  Ytterligare än anledning 

inverkan, eller brist på inverkan, finansieringsformen har 

på balansräkningen. Många företag använder sig av operationell leasing som ett sätt att banta 

 

I takt med en globaliserande världsmarknad uppstår en rad redovisningsmässiga problem. Med den 

inneboende tröghet som återfinns då redovisning speglar en marknad krävs hela tiden uppdateringar av 

ingar eller kryphål som marknaden 

Många av de problem som föranledde en förändring till dagens rekommendationer RR 6:99 

och den internationell IAS17, samt den amerikanska motsvarigheten FAS 13, verkar dock fortfarande 

Kärnan i dagen standarder är att 

 substance over form, 
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eller den svenska översättningen 

av leasing, operationell kontra finansiel

olika typerna. Problemet med dagens redovi

leasingtyper grundas på mjuka formuleringa

uppstår gränsdragningsproblem. Denna problematik tar sig uttryck i form av sämre jämförbarhet, då 

likartade affärstransaktioner kan redovisas på olika sätt. Detta påverkar även transparensen, i de fall 

där finansiell leasing redovisas som operationell leasing. Externa intressenter

leta efter förpliktelser i form av leasinglån i noter då de inte uppdagas i balansräkning. 

Rekommendationen lämnar därmed en gråzon där möjlighet ges ti

finansiella ställning i form av kreativa redovisningstekniska lösningar.  

vanligt alternativ vid finansiering av nya tillgångar kan dess ekonomiska betydelse på företagens 

finansiella ställning vara av betydande omfattning. 

hur redovisningsstandarderna är utformade strider även mot själva grundprincipen av redovisning, 

vilket är att spegla ekonomiska händelser, ej påverka dem.

År 1996 redovisades ett första forskningsprojekt av G4 + 1

Australien, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland samt IASC, med kritik mot den nuvarande 

leasingrekommendationen.13 År 2000 kom en andra rapport av G4 + 1

och en rekommendation om att all leasing bör aktiveras och tas upp över balansräkningen, för att till 

slut undkomma gränsdragningsproblem

samarbete mellan IASB och FASB för att se över och eventuellt omarbeta dagens 

leasingrekommendationer. 14  

Med detta som bakgrund har vårt intresse för leasingproblematiken

skulle troligtvis innebära en stor förändring för många aktörer på dagens marknad, både företagare och 

finansbolag.  Vi avser således att med en kvalitativ studie föregå eventuella förändringar genom att 

undersöka vilka effekter dessa skulle få på marknadsaktörers finansieringspolicy.

1.4 Problemformulering
Som bakgrunden och problemdiskussionen tyder på står vi inför en stundande förändring av dagens 

leasingstandarder. Att dessa kommer få stora konsekvenser torde vara uppenbart, men vad är 

anledningen till förändringen, och framför allt

bestämmelserna för marknadsaktörer när det kommer

Problemspecificering: 

� Vilka blir konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

finansieringspolicy?  

För en ökad förståelse vill vi även undersöka den inneboende problematiken med dagens leasing och 

således ställer vi oss även dessa sidofrågor

                                                        
12 Dag Smith, Redovisningen språk (Danmark: Studentlitteratur, 2006), s. 28
13 G4+1 Communiqué http://www.iasplus.com/resource/g4final.pdf
14  IASBs hemsida http://www.iasb.org/About+Us/About+Working+Groups/Lease+Accounting.htm
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eller den svenska översättningen ”innebörd och form”.12 På grund av detta har vi ida

av leasing, operationell kontra finansiell leasing, som skall spela de ekonomiska konsekvenserna av de 

Problemet med dagens redovisning av leasing är att klassificeringen av dessa 

leasingtyper grundas på mjuka formuleringar som lämnar utrymme för egna tolkningar och därmed 

uppstår gränsdragningsproblem. Denna problematik tar sig uttryck i form av sämre jämförbarhet, då 

likartade affärstransaktioner kan redovisas på olika sätt. Detta påverkar även transparensen, i de fall 

r finansiell leasing redovisas som operationell leasing. Externa intressenter blir således

leta efter förpliktelser i form av leasinglån i noter då de inte uppdagas i balansräkning. 

Rekommendationen lämnar därmed en gråzon där möjlighet ges till manipulering av företags 

finansiella ställning i form av kreativa redovisningstekniska lösningar.  Då leasing idag är ett rätt 

vanligt alternativ vid finansiering av nya tillgångar kan dess ekonomiska betydelse på företagens 

v betydande omfattning. Att företagen agerar i finansieringsfrågor utefter 

hur redovisningsstandarderna är utformade strider även mot själva grundprincipen av redovisning, 

vilket är att spegla ekonomiska händelser, ej påverka dem. 

örsta forskningsprojekt av G4 + 1-gruppen, som består av normgivare från 

Australien, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland samt IASC, med kritik mot den nuvarande 

År 2000 kom en andra rapport av G4 + 1-gruppen, med liknande kritik 

och en rekommendation om att all leasing bör aktiveras och tas upp över balansräkningen, för att till 

undkomma gränsdragningsproblem och de konsekvenser de ger. I juli 2006 inleddes 

samarbete mellan IASB och FASB för att se över och eventuellt omarbeta dagens 

und har vårt intresse för leasingproblematiken väckts. En aktivering av all leasing 

r förändring för många aktörer på dagens marknad, både företagare och 

att med en kvalitativ studie föregå eventuella förändringar genom att 

undersöka vilka effekter dessa skulle få på marknadsaktörers finansieringspolicy. 

Problemformulering 
Som bakgrunden och problemdiskussionen tyder på står vi inför en stundande förändring av dagens 

leasingstandarder. Att dessa kommer få stora konsekvenser torde vara uppenbart, men vad är 

ngen, och framför allt vilka konsekvenser får en eventuell omformulering av 

för marknadsaktörer när det kommer till deras finansieringspolicy

Vilka blir konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

För en ökad förståelse vill vi även undersöka den inneboende problematiken med dagens leasing och 

täller vi oss även dessa sidofrågor: 

                
(Danmark: Studentlitteratur, 2006), s. 28 

http://www.iasplus.com/resource/g4final.pdf 
http://www.iasb.org/About+Us/About+Working+Groups/Lease+Accounting.htm

 

har vi idag två uppdelningar 

leasing, som skall spela de ekonomiska konsekvenserna av de 

är att klassificeringen av dessa 

r som lämnar utrymme för egna tolkningar och därmed 

uppstår gränsdragningsproblem. Denna problematik tar sig uttryck i form av sämre jämförbarhet, då 

likartade affärstransaktioner kan redovisas på olika sätt. Detta påverkar även transparensen, i de fall 

blir således tvingade att 

leta efter förpliktelser i form av leasinglån i noter då de inte uppdagas i balansräkning. 

ll manipulering av företags 

Då leasing idag är ett rätt 

vanligt alternativ vid finansiering av nya tillgångar kan dess ekonomiska betydelse på företagens 

Att företagen agerar i finansieringsfrågor utefter 

hur redovisningsstandarderna är utformade strider även mot själva grundprincipen av redovisning, 

gruppen, som består av normgivare från 

Australien, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland samt IASC, med kritik mot den nuvarande 

gruppen, med liknande kritik 

och en rekommendation om att all leasing bör aktiveras och tas upp över balansräkningen, för att till 

och de konsekvenser de ger. I juli 2006 inleddes slutligen ett 

samarbete mellan IASB och FASB för att se över och eventuellt omarbeta dagens 

väckts. En aktivering av all leasing 

r förändring för många aktörer på dagens marknad, både företagare och 

att med en kvalitativ studie föregå eventuella förändringar genom att 

 

 

Som bakgrunden och problemdiskussionen tyder på står vi inför en stundande förändring av dagens 

leasingstandarder. Att dessa kommer få stora konsekvenser torde vara uppenbart, men vad är 

en eventuell omformulering av 

till deras finansieringspolicy?  

Vilka blir konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

För en ökad förståelse vill vi även undersöka den inneboende problematiken med dagens leasing och 
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� Vilka inneboende problem existerar i dagens leasingredovisning

� Vilka lösningar kan en för

 

1.5 Syfte 
Vårt syfte är dels ett deskriptivt sådant, nämligen

rekommendationer om leasing och belysa den kritik som återfinns mot dessa rekommendationer

Sedan vill vi även skapa en djupare förståelse genom att föregå 

undersökning av hur troliga förändringar skulle tas emot av dagens marknadsaktörer. 

1.6 Avgränsningar 
Leasing som finansieringsform gränsar till många områd

och beskattningsrätt. Vi vill dock 

finansierings- och redovisningsmässigt plan, och så följaktligen faller 

utanför detta arbete. Vidare ligger vårt intresse inte så mycket i räkenskaperna kring leasing så mycket 

som användarna av leasing, och studien är till följd mer kvalitativ.    

1.7 Begränsningar 
Vi vill även lägga in ett par kommentarer angåe

skall nämnas att studien är gjord i Umeå, och därav

omnejd. Idealt hade varit att plocka aktörer med en större geografisk spridning, men detta har således 

ej varit möjligt då vi saknar de finansiella medlen för att uppfylla det

den är kvalitativ till sin natur, inte påverkas

aktörer från olika geografiska områden. 

hitta lämpliga respondenter då företagsdensiteten är lägre i norra Sverige, dessutom så saknas många 

huvudkontor inom detta område.

arbete. 

 

 

1.8 Definitioner 
Operationell leasing: Leasing so

resultaträkningen, och på så sätt inte belastar företagets balansräkning.

Leasing idag och imorgon 

11 

Vilka inneboende problem existerar i dagens leasingredovisning? 

Vilka lösningar kan en förändring tänkas skänka, och för vem? 

Vårt syfte är dels ett deskriptivt sådant, nämligen att förklara problematiken i dagens 

och belysa den kritik som återfinns mot dessa rekommendationer

Sedan vill vi även skapa en djupare förståelse genom att föregå eventuella förändringarna med en 

av hur troliga förändringar skulle tas emot av dagens marknadsaktörer. 

m gränsar till många områden såsom finansiering, redovisning, civilrätt 

och beskattningsrätt. Vi vill dock förtydliga att detta arbete endast behandlar leasing på ett 

och redovisningsmässigt plan, och så följaktligen faller juridiska

arbete. Vidare ligger vårt intresse inte så mycket i räkenskaperna kring leasing så mycket 

som användarna av leasing, och studien är till följd mer kvalitativ.     

Vi vill även lägga in ett par kommentarer angående vissa begränsningar till nackdel för studien. Först 

studien är gjord i Umeå, och därav begränsad till det geografiska området Umeå med 

varit att plocka aktörer med en större geografisk spridning, men detta har således 

i saknar de finansiella medlen för att uppfylla detta. Viktigt är dock att studien

den är kvalitativ till sin natur, inte påverkas på annat sätt än att det hade varit intressant att få med 

aktörer från olika geografiska områden.  Dessutom innebär detta att det för studien kan vara svårt att 

då företagsdensiteten är lägre i norra Sverige, dessutom så saknas många 

huvudkontor inom detta område. En mer ingående diskussion om detta följer i analysdelen av d

Leasing som redovisas som hyra och därmed kostnadsförs direkt över 

, och på så sätt inte belastar företagets balansräkning. 

 

 

att förklara problematiken i dagens 

och belysa den kritik som återfinns mot dessa rekommendationer. 

förändringarna med en 

av hur troliga förändringar skulle tas emot av dagens marknadsaktörer.  

 

siering, redovisning, civilrätt 

behandlar leasing på ett 

juridiska samt skatteaspekter 

arbete. Vidare ligger vårt intresse inte så mycket i räkenskaperna kring leasing så mycket 

 

till nackdel för studien. Först 

begränsad till det geografiska området Umeå med 

varit att plocka aktörer med en större geografisk spridning, men detta har således 

ta. Viktigt är dock att studien då 

än att det hade varit intressant att få med 

Dessutom innebär detta att det för studien kan vara svårt att 

då företagsdensiteten är lägre i norra Sverige, dessutom så saknas många 

En mer ingående diskussion om detta följer i analysdelen av detta 

 

kostnadsförs direkt över 
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Finansiell leasing: Leasing som redovisas som tillgångs- och skuldpost över balansräkningen, och 

således inte kostnadsförs över resultaträkningen, annat än genom avskrivningar och räntekostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Disposition 
För att ge Dig som läsare en överskådlig bild av arbetet har vi nedan sammanställt en figur för 

dispositionen av detta arbete. Denna disposition kommer sedan att löpande följa med för att ge en 

enkel karta vart i arbetet man befinner sig. 
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Kapitel.1 

Det inledande kapitlet ger den 

bakgrund vi har till problemet och 

således introducerar läsaren till detta 

ämne. Syftet och 

problemformuleringar

och lägger själva kärnan i detta 

arbete. 

Kapite.2 

referensram

Tar upp filosofiska 

ställningstaganden

skribenter så

verklighetsuppfattning, 

vetenskapssyn och en konkretisering 

av förförståelsen. Detta kapitel 

Dig som läsare en god uppfattning av 

vilka faktorer som påverkat vårt 

arbete. 

Kapitel.3 

Beskriver det tillvägagångssätt och 

vilken metod vi använt för 

insamlande och behandling av data. 

Källkritik och sanningskriterier 

avslutar detta kapitel

 

 

 

 

1.10 Ämnesval 
Leasing som finansieringsform har vuxit i närmast explosionsartad takt de senaste decennierna till att 

bli ett alternativ att begrunda vid inköp av anläggningstillgångar. Med 

således även en enorm uppgift för lagstadgare oc

finansieringsform. Vårt intresse för leasing väcktes i den debatt 

inneboende problematiken av operationell kontra finansiell leasi

möjliggör kreativ redovisningsmanipulation

Inled
ning

Filosfisk 
referen
sram
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Kapitel.1 - Inledning 

Det inledande kapitlet ger den 

bakgrund vi har till problemet och 

således introducerar läsaren till detta 

ämne. Syftet och 

problemformuleringar presenteras 

och lägger själva kärnan i detta 

 

Kapite.2 - Filosofisk 

referensram 

Tar upp filosofiska 

ställningstaganden som påverkar oss 

skribenter såsom 

verklighetsuppfattning, 

vetenskapssyn och en konkretisering 

av förförståelsen. Detta kapitel ger 

Dig som läsare en god uppfattning av 

vilka faktorer som påverkat vårt 

 

Kapitel.3 - Metod 

Beskriver det tillvägagångssätt och 

vilken metod vi använt för 

insamlande och behandling av data. 

Källkritik och sanningskriterier 

avslutar detta kapitel. 

Kaptiel.4 - Teori

Detta kapitel bildar det ramverk av 

teorier som vi använt för att lägga en 

grund att analysera våra empiriska 

resultat.  

Kapitel.5 - Empiri

I denna sektion presenteras en 

sammanställning av det material som 

vi i våra intervjuer fann intres

Kapitel.6 - A

Under denna rubrik analyseras det 

empiriska materialet utifrån i 

teoridelen angivna teorier och 

verktyg. 

Kapitel.7 - Slutsats

I det avslutande kapitlet kommer vi 

försöka att uppfylla vårt syfte genom 

att till viss del besvara vår 

frågeställning, samt lämna de 

slutsatser och synpunkter som 

framkommit under resans gång

Leasing som finansieringsform har vuxit i närmast explosionsartad takt de senaste decennierna till att 

bli ett alternativ att begrunda vid inköp av anläggningstillgångar. Med denna snabba 

således även en enorm uppgift för lagstadgare och normgivare att reglera och balansera den

Vårt intresse för leasing väcktes i den debatt som förts över åren 

inneboende problematiken av operationell kontra finansiell leasing där gränsd

edovisningsmanipulation som sett ur ett finansiärsperspektiv påverkar 

Metod Teori Empiri

 

 

Teori 

Detta kapitel bildar det ramverk av 

teorier som vi använt för att lägga en 

grund att analysera våra empiriska 

Empiri 

I denna sektion presenteras en 

sammanställning av det material som 

vi i våra intervjuer fann intressant. 

Analys 

Under denna rubrik analyseras det 

empiriska materialet utifrån i 

teoridelen angivna teorier och 

Slutsats 

I det avslutande kapitlet kommer vi 

försöka att uppfylla vårt syfte genom 

till viss del besvara vår 

frågeställning, samt lämna de 

slutsatser och synpunkter som 

framkommit under resans gång.

Leasing som finansieringsform har vuxit i närmast explosionsartad takt de senaste decennierna till att 

snabba acceleration följer 

h normgivare att reglera och balansera denna 

som förts över åren angående den 

gränsdragningsproblem 

som sett ur ett finansiärsperspektiv påverkar 

Analys Slutsats
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redovisningen negativt. Kritiken verkar 

FASB i ett samarbete har kommunicerat att en översyn och eventuellt en revi

standarder företagits. Således ligger ämnet helt rätt i tiden och vi ansåg att en djupare granskning av 

ämnet var av intresse.  Vilka eventuella förändringar som ligger runt hörnet är svårt att 

total slopning av operationell lea

helt enkelt bara stramare tyglar för respektive leasingform för att komma till bukt med en korrekt 

ekonomisk återspegling. Oavsett förändring

markant, både rent tekniskt, såväl som psykologiskt

kvalitativ studie erhålla en uppfattning och djupare förståelse av eventuella förändringars 

konsekvenser på leasingpolicy hos marknadsaktörer, samt att genomföra en

genom leasingproblematikens kärna.
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ritiken verkar även vunnit mark inom de normgivande organen då IASB och 

har kommunicerat att en översyn och eventuellt en revi

åledes ligger ämnet helt rätt i tiden och vi ansåg att en djupare granskning av 

.  Vilka eventuella förändringar som ligger runt hörnet är svårt att 

total slopning av operationell leasing med enbart finansiell leasing som återstående alternativ

helt enkelt bara stramare tyglar för respektive leasingform för att komma till bukt med en korrekt 

Oavsett förändring så står det klart att det kommer påverka marknaden 

, både rent tekniskt, såväl som psykologiskt. Således blev vi intresserade av att via en 

kvalitativ studie erhålla en uppfattning och djupare förståelse av eventuella förändringars 

icy hos marknadsaktörer, samt att genomföra en djupare teoretisk resa 

genom leasingproblematikens kärna. 

 

normgivande organen då IASB och 

har kommunicerat att en översyn och eventuellt en revidering av dagens 

åledes ligger ämnet helt rätt i tiden och vi ansåg att en djupare granskning av 

.  Vilka eventuella förändringar som ligger runt hörnet är svårt att förutsäga; en 

bart finansiell leasing som återstående alternativ, eller 

helt enkelt bara stramare tyglar för respektive leasingform för att komma till bukt med en korrekt 

så står det klart att det kommer påverka marknaden 

åledes blev vi intresserade av att via en 

kvalitativ studie erhålla en uppfattning och djupare förståelse av eventuella förändringars 

djupare teoretisk resa 
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2.Filosofisk Referensram

För ny forskning finns ej någon universell startpunkt då för
från varandra. Detta innebär att kunskaparen ofta bildar sin egen startpunkt baserat på de 
grundläggande föreställningar denne individ har till sin omgivning. På samma sätt påverkas 
forskningens bana av kunskapare

inblick i vilken grundläggande filosofisk p
en genomgång av den föreställning vi som kunskapar
och vetenskapen för att ge Dig som läsare

 

 

2.1 Verklighetssyn 
Hur individen uppfattar, tolkar och bearbetar verkligheten är en förlängning av de filosofiska 

grundföreställningar, alternativ omnämnt ontologiska paradigm

Dessa grundföreställningar påverkar 

Grundföreställningarna är ofta rotade undermedvetet och i sin helhet en spegelbild av de erfarenheter 

och yttre influenser individen haft 

inverkan på detta arbete och det är således

grundföreställningar. Dels som ett första steg i anläggandet av en metodisk pl

för att ge läsaren en ökad förståe

presenteras här.15  

Företagsekonomi som problemområde har både förankring inom samhällsvetenskapen, en vetenskap 

där en mer subjektivistisk ontologisk lutning är dominant, såväl som inom naturvetenskapen där den 

ontologiska lutningen väger mer mot det objektivisti

räkenskaper eller ej. Redovisning, ekonomistyrning samt

och delar ett närmare samröre med naturvetenskapen, medan allmän företagsekonomisk teori såväl 

som organisation och ledarskap, marknadsföring och entreprenörs

samhällsvetenskapen.  Vid en först

vår precisering består i mer kvalitativa frågeställningar som

att det ändock ligger närmare s

verkligheten i sin helhet endast är en projektion av individens föreställning av densamma, och så

endast en existens i individens medvetande. Följaktligen

längre är medveten om dess existens.

                                                        
15 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk metodlära (
16 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk metodlära (
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Referensram  

För ny forskning finns ej någon universell startpunkt då förutsättningarna från fall till fall ofta avviker 
innebär att kunskaparen ofta bildar sin egen startpunkt baserat på de 

grundläggande föreställningar denne individ har till sin omgivning. På samma sätt påverkas 
kunskaparens filosofiska plattform. Det är därmed viktigt att läsaren får en 

inblick i vilken grundläggande filosofisk plattform detta arbete vilar på. Således följer i detta kapitel 
en föreställning vi som kunskaparen har angående vår relation till verkligheten 

som läsare en gynnsam position att kritiskt granska detta arbete

Hur individen uppfattar, tolkar och bearbetar verkligheten är en förlängning av de filosofiska 

, alternativ omnämnt ontologiska paradigm, individen har om sin verklighet. 

Dessa grundföreställningar påverkar även de problem och lösningar vi ser i den verklighet vi möter.

Grundföreställningarna är ofta rotade undermedvetet och i sin helhet en spegelbild av de erfarenheter 

och yttre influenser individen haft under dess livsspann. Följaktligen får vår verklighetssyn stor 

inverkan på detta arbete och det är således av intresse att vi som forskare reflekterar över våra 

Dels som ett första steg i anläggandet av en metodisk planering, men fr

för att ge läsaren en ökad förståelse för utförandet av detta arbete och de tankar och slut

som problemområde har både förankring inom samhällsvetenskapen, en vetenskap 

där en mer subjektivistisk ontologisk lutning är dominant, såväl som inom naturvetenskapen där den 

ontologiska lutningen väger mer mot det objektivistiska hållet. Skillnaden häri ligger i fokuseringen på 

j. Redovisning, ekonomistyrning samt finansiering lägger alla fokus på räkenskaper 

ett närmare samröre med naturvetenskapen, medan allmän företagsekonomisk teori såväl 

ledarskap, marknadsföring och entreprenörskap delar ett närmare släktskap

samhällsvetenskapen.  Vid en första anblick skulle vårt ämne hamna inom naturvetenskapen, men då 

kvalitativa frågeställningar som till sin natur är mer subjektiv måste sägas 

samhällsvetenskapen. Subjektivismen i sin extrema form innebär att 

verkligheten i sin helhet endast är en projektion av individens föreställning av densamma, och så

s medvetande. Följaktligen så upphör verkligheten när individ

dess existens. 16 På andra sidan av spektrumet finner vi objektivismen, som i 

                
Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.37.
Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.54.

 

 

utsättningarna från fall till fall ofta avviker 
innebär att kunskaparen ofta bildar sin egen startpunkt baserat på de 

grundläggande föreställningar denne individ har till sin omgivning. På samma sätt påverkas 
viktigt att läsaren får en 

åledes följer i detta kapitel 
ation till verkligheten 

en gynnsam position att kritiskt granska detta arbete. 

 

Hur individen uppfattar, tolkar och bearbetar verkligheten är en förlängning av de filosofiska 

, individen har om sin verklighet. 

de problem och lösningar vi ser i den verklighet vi möter. 

Grundföreställningarna är ofta rotade undermedvetet och i sin helhet en spegelbild av de erfarenheter 

Följaktligen får vår verklighetssyn stor 

e att vi som forskare reflekterar över våra 

anering, men framförallt 

och de tankar och slutsatser som 

som problemområde har både förankring inom samhällsvetenskapen, en vetenskap 

där en mer subjektivistisk ontologisk lutning är dominant, såväl som inom naturvetenskapen där den 

Skillnaden häri ligger i fokuseringen på 

finansiering lägger alla fokus på räkenskaper 

ett närmare samröre med naturvetenskapen, medan allmän företagsekonomisk teori såväl 

kap delar ett närmare släktskap med 

naturvetenskapen, men då 

mer subjektiv måste sägas 

Subjektivismen i sin extrema form innebär att 

verkligheten i sin helhet endast är en projektion av individens föreställning av densamma, och således 

verkligheten när individen inte 

finner vi objektivismen, som i 

), s.37. 
), s.54. 
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sin mest extrema form, då till motsats mot subjektivismen, menar att 

självständig struktur i given form, med eller utan individer.  

Båda formerna i sin mest extrema form anser vi vara

något vi i vår egen bild av verkligheten delar. 

konsekvens av att vi som individ förlorar medveta

vi skådar i omvärlden är givna i en bestämd form

olika perspektiv. Dock anser vi att det finns strukturer som via kommunikation och interaktion mellan 

individer och nätverk får anses mer eller mindre allmänt accepterade i en viss form av en rådande 

majoritet under en rådande stund

någonstans mellan ytterligheterna i

verkligheten inte är given, även om den existerar 

föränderlig genom mänsklig interaktion

och Bjerke ligger detta synsätt mellan två paradigm de har valt att

information” och ”en värld av symbolisk diskurs”.

ständigt förändrade former och aktiviteter beroende på överföring av information. Med andra ord 

påverkas individen av sin natur, men kan även i gengäld påverk

två blir samhällsverkligheten ”… en fråga om förhandling mellan subjektiva tolkningar av de etiketter 

som sätts på människor, saker och situationer, vilket resulterar i delade sociala regler.”

 

Figur 2.1 Ontologisk och epistemologisk karta

 

                                                        
17 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk metodlära (
18 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk metodlära (
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sin mest extrema form, då till motsats mot subjektivismen, menar att verkligheten existerar som en 

självständig struktur i given form, med eller utan individer.   

formerna i sin mest extrema form anser vi vara för långtgående och överdrivna

bild av verkligheten delar. Vi är överrens om att världen ej upphör att existera som 

konsekvens av att vi som individ förlorar medvetandet, ej heller anser vi att de avancerade strukturer 

i omvärlden är givna i en bestämd form, utan anser att det mesta går att tolka och betrakta ur 

olika perspektiv. Dock anser vi att det finns strukturer som via kommunikation och interaktion mellan 

verk får anses mer eller mindre allmänt accepterade i en viss form av en rådande 

under en rådande stund, dvs. intersubjektivitet.  Med andra ord faller vår syn på verkligheten 

stans mellan ytterligheterna i det spektrum objektivismen och subjektivismen skapar. En syn där 

verkligheten inte är given, även om den existerar med eller utan individer, men som till sin natur är 

interaktion, och således till viss del en social konstruktion

jerke ligger detta synsätt mellan två paradigm de har valt att kalla ”ömsesidigt beroende fält 

information” och ”en värld av symbolisk diskurs”. 17 I det förstanämnda så ses verkligheten som 

ständigt förändrade former och aktiviteter beroende på överföring av information. Med andra ord 

påverkas individen av sin natur, men kan även i gengäld påverka sin natur. I den andra av de tidigare 

två blir samhällsverkligheten ”… en fråga om förhandling mellan subjektiva tolkningar av de etiketter 

som sätts på människor, saker och situationer, vilket resulterar i delade sociala regler.”

Figur 2.1 Ontologisk och epistemologisk karta 

                
Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.60.
Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.60.

 

verkligheten existerar som en 

för långtgående och överdrivna, och således ej 

om att världen ej upphör att existera som 

avancerade strukturer 

utan anser att det mesta går att tolka och betrakta ur 

olika perspektiv. Dock anser vi att det finns strukturer som via kommunikation och interaktion mellan 

verk får anses mer eller mindre allmänt accepterade i en viss form av en rådande 

Med andra ord faller vår syn på verkligheten 

det spektrum objektivismen och subjektivismen skapar. En syn där 

med eller utan individer, men som till sin natur är 

, och således till viss del en social konstruktion. Enligt Arbnor 

”ömsesidigt beroende fält av 

I det förstanämnda så ses verkligheten som 

ständigt förändrade former och aktiviteter beroende på överföring av information. Med andra ord 

a sin natur. I den andra av de tidigare 

två blir samhällsverkligheten ”… en fråga om förhandling mellan subjektiva tolkningar av de etiketter 

som sätts på människor, saker och situationer, vilket resulterar i delade sociala regler.”18  

 

 

), s.60. 
), s.60. 
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2.2 Vetenskapssyn – epist
Vetenskapssyn kan i stora drag delas in i två grova grenar där den ena 

eller explenatik, och kallas för positivism, medan den andra

för hermeneutik.19  I succession av individen

vetenskapsansatsen mer eller mindre given

positivismen, som således är förankr

innebär att man kunskapar om objektiva företeelser i en verklighet vars struktur är given. 

synsätt anser man att kunskap måste kunna verifieras empiriskt i verkligheten, där vetenskape

vara helt fri från forskarens och

forskaren håller en objektiv distans till sin forskning för att inte påverkar resultatet. I och med att 

verkligheten är given i sin form skall även res

de annars ej kan anses kunna verifieras som sant

följaktligen handlar om regelbundenheter

Den hermeneutiska ansatsen lägger större tonvikt på kontextuell kunskap och en djupare förståelse då 

man menar att vetenskap och verkligheten är en process av mänsklig interaktion, och således är all 

kunskap tagen från sin kontext irrelevant.

hermeneutiken en lika viktig del av forskning som företeelsen i sig.

använder sin egen erfarenhet och kunskap för att förstå sin forskning.

innebär dock att de empiriska resultaten 

avsikten då hermeneutikern menar att resultaten aldrig är fulls

processer. Mer forskning föder mer förståelse som sedan leder till nya infallsvinklar och en d

förståelse.23 Se bild.   

Figur 2.2 Hermeneutisk spiral24

 

I succession av den ontologiska föreställningsram vi förespråkar i ämnet är det svårt att påstå att vi 

som kunskapare ej väver in värderingar och våra tolkningar i forskningen. Lika svårt är det att hävda 

att vi inte på något sett skulle påverka utgången a

strängar av livserfarenhet färgar oss och även genomsyrar både vår studie och detta arbete, vilket vi ej 

ser som något negativt utan som en 

hermeneutisk ansats. Vi vill dock förtydliga att vi inte anser att forskningen till hundra procent är 

subjektiv, med andra ord anser vi att man kan ställa sig mer eller mindre objektiv, då vi tidigare 
                                                        
19 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk
20 Maj-Britt Johansson-Lindfors,  Att utveckla kunskap
21 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
22 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk metodlära (
23 Ulf Lundahl m.fl., Utredninsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur 1982), s. 46. , 
Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
24 Lars Torsten Eriksson, Att utreda forska och rapportera
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epistemologiska grunder 
Vetenskapssyn kan i stora drag delas in i två grova grenar där den ena i sin natur 

s för positivism, medan den andra är mer av förstående kunskap och kallas 

I succession av individens ontologiska grunder i 

vetenskapsansatsen mer eller mindre given. 20 Dominant inom det objektivistiska synsättet är 

positivismen, som således är förankrad inom naturvetenskapen. Positivismen som vetenskapssynsätt 

innebär att man kunskapar om objektiva företeelser i en verklighet vars struktur är given. 

synsätt anser man att kunskap måste kunna verifieras empiriskt i verkligheten, där vetenskape

ns och omvärldens influenser och värderingar.21 Viktigt är således att 

håller en objektiv distans till sin forskning för att inte påverkar resultatet. I och med att 

verkligheten är given i sin form skall även resultatet för att anses vara kunskap kunna återupprepas

verifieras som sant, då just verkligheten är given i sin struktur

följaktligen handlar om regelbundenheter.  

lägger större tonvikt på kontextuell kunskap och en djupare förståelse då 

man menar att vetenskap och verkligheten är en process av mänsklig interaktion, och således är all 

kunskap tagen från sin kontext irrelevant.22 Till skillnad från positivismen är kun

hermeneutiken en lika viktig del av forskning som företeelsen i sig. Den hermeneutiska kunskaparen 

använder sin egen erfarenhet och kunskap för att förstå sin forskning. Att forskningen är kontextuell 

att de empiriska resultaten sällan är generaliserbara, vilket heller inte 

menar att resultaten aldrig är fullständiga och slutgiltiga, utan

Mer forskning föder mer förståelse som sedan leder till nya infallsvinklar och en d

 

24 

I succession av den ontologiska föreställningsram vi förespråkar i ämnet är det svårt att påstå att vi 

som kunskapare ej väver in värderingar och våra tolkningar i forskningen. Lika svårt är det att hävda 

att vi inte på något sett skulle påverka utgången av vår empiriska studie. Vi erkänner således att 

strängar av livserfarenhet färgar oss och även genomsyrar både vår studie och detta arbete, vilket vi ej 

ser som något negativt utan som en viktig del för en ökad förståelse. Således tar v

Vi vill dock förtydliga att vi inte anser att forskningen till hundra procent är 

subjektiv, med andra ord anser vi att man kan ställa sig mer eller mindre objektiv, då vi tidigare 
                

Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.62.
Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 37.

Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s26.
Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.63.

Ulf Lundahl m.fl., Utredninsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur 1982), s. 46. , 
Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 315.

Att utreda forska och rapportera(Malmö: Liber, 1991), s. 231. 

 

i sin natur är mer förklarande, 

är mer av förstående kunskap och kallas 

ontologiska grunder i forskningsämnet är 

Dominant inom det objektivistiska synsättet är 

ad inom naturvetenskapen. Positivismen som vetenskapssynsätt 

innebär att man kunskapar om objektiva företeelser i en verklighet vars struktur är given. Inom detta 

synsätt anser man att kunskap måste kunna verifieras empiriskt i verkligheten, där vetenskapen skall 

Viktigt är således att 

håller en objektiv distans till sin forskning för att inte påverkar resultatet. I och med att 

vara kunskap kunna återupprepas då 

, då just verkligheten är given i sin struktur, och fakta 

lägger större tonvikt på kontextuell kunskap och en djupare förståelse då 

man menar att vetenskap och verkligheten är en process av mänsklig interaktion, och således är all 

Till skillnad från positivismen är kunskaparen inom 

Den hermeneutiska kunskaparen 

Att forskningen är kontextuell 

sällan är generaliserbara, vilket heller inte får anses vara 

tändiga och slutgiltiga, utan levande 

Mer forskning föder mer förståelse som sedan leder till nya infallsvinklar och en djupare 

I succession av den ontologiska föreställningsram vi förespråkar i ämnet är det svårt att påstå att vi 

som kunskapare ej väver in värderingar och våra tolkningar i forskningen. Lika svårt är det att hävda 

v vår empiriska studie. Vi erkänner således att våra 

strängar av livserfarenhet färgar oss och även genomsyrar både vår studie och detta arbete, vilket vi ej 

del för en ökad förståelse. Således tar vi mer av en 

Vi vill dock förtydliga att vi inte anser att forskningen till hundra procent är 

subjektiv, med andra ord anser vi att man kan ställa sig mer eller mindre objektiv, då vi tidigare 

), s.62. 
(Lund: Studentlitteratur, 1993), s 37. 

(Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s26. 
), s.63. 

Ulf Lundahl m.fl., Utredninsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur 1982), s. 46. , 
Korotan Ljubjana, 2005), s 315. 
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förklarat att världen, via intersubjektivitet, existerar b

Arbnor och Bjerke valt att kalla det systematiska synsättet, som synes ligger lodrätt 

verklighetssyn vi har. Det systematiska synsättet antar att delar i verkligheten är arrangerade på så sätt 

att de ger upphov till synergieffekter, och således är

det inte bara viktigt att studera delarna i 

de är inordnade i en större verklighet.

En mer hermeneutiks ansats får dock vissa konsekvenser för denna studies slutsatser som vi redan i 

detta tidiga stadium vill förtydliga, nämligen att generaliserbarheten i de närmaste försvinner då vår 

empiriska studie grundar sig på kontextuella förhållan

mån man talar om upprepbarhet

rimligen kommer att kunna återupprepa studien med resultat och slutsatser i linje med vår studie. Dock 

är det viktigt att poängtera att detta ej heller är vårt syfte, och således inte ett

omnämns för att öka transparensen och öka förståelsen för läsaren.

2.3 Forskningsansats  
Forskningsansatsen berör relationen mellan teori och 

vanligaste uppfattningen är den deduktiva, vilket innebär ett angreppssätt där man via teorin deducerar 

hypoteser som man sedan applicerar oc

alternativt revideras teorin. 26 Angreppssätt

ofta linjär till sin karaktär.27 Induktion å andra sidan innebär en omvänd koppling där teori genereras 

ur praktiken via insamlat empiriskt material. 

handlar om teoriprövning, medan induktion i större utsträckning omfattar teorigenerering. Dock är de

inte uteslutet att forskningen i sin helhet 

situationer då växelvisa perspektiv på teorin används, vid exempelvis återkoppling och revideri

redan befintlig teori, dvs. induktion, som ett led av en mer deduktiv forskning.

I vår studie kommer vi som ett första steg att anlägga en deduktiv ansats, inte för att

verifiera eller falsifiera eftersom

svartvit statisk matris. Istället kommer

att via teorierna erhålla en ökad förståelse i ämnet

vårt mer hermeneutiska synsätt använder viss induktion i vår forskning

del i kvalitativ forskning.29 (Se bild ovan)

ingå som en rekursiv process, där ny tolkning och förståelse 

kommer vi dock att som utgångspunkt använda oss av insamlade teorier som grundstomme i vår 

diskussion vilket instämmer mer på de

 

 

                                                        
25 Ingemar Arbnor m.fl, Företagsekonomisk metodlära (
26 Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik
27 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
28 Ibid. 
29 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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förklarat att världen, via intersubjektivitet, existerar bortom ett individuellt plan.

jerke valt att kalla det systematiska synsättet, som synes ligger lodrätt 

Det systematiska synsättet antar att delar i verkligheten är arrangerade på så sätt 

nergieffekter, och således är inte helheten summan av delarna. Följaktligen är 

det inte bara viktigt att studera delarna i sig, utan även deras inbördes relation, dvs. kontexten och hur 

de är inordnade i en större verklighet.25  

En mer hermeneutiks ansats får dock vissa konsekvenser för denna studies slutsatser som vi redan i 

detta tidiga stadium vill förtydliga, nämligen att generaliserbarheten i de närmaste försvinner då vår 

empiriska studie grundar sig på kontextuella förhållanden. Dessutom så får anses att reliabiliteten i den 

upprepbarhet, i likhet med generaliserbarheten, försvinner då ingen forskare 

rimligen kommer att kunna återupprepa studien med resultat och slutsatser i linje med vår studie. Dock 

viktigt att poängtera att detta ej heller är vårt syfte, och således inte ett

för att öka transparensen och öka förståelsen för läsaren. 

Forskningsansatsen berör relationen mellan teori och forskningspraxis, även kallat empiri.

uppfattningen är den deduktiva, vilket innebär ett angreppssätt där man via teorin deducerar 

hypoteser som man sedan applicerar och prövar på empiriskt material, därefter falsifieras, verifieras

Angreppssättet anlägger ofta ett stort metodfokus och arbetsgången är 

Induktion å andra sidan innebär en omvänd koppling där teori genereras 

ur praktiken via insamlat empiriskt material.  Således kan sägas att deduktion i större utsträckning 

handlar om teoriprövning, medan induktion i större utsträckning omfattar teorigenerering. Dock är de

i sin helhet måste vara deduktiv eller induktiv. Bryman beskriver 

växelvisa perspektiv på teorin används, vid exempelvis återkoppling och revideri

, dvs. induktion, som ett led av en mer deduktiv forskning.28 

I vår studie kommer vi som ett första steg att anlägga en deduktiv ansats, inte för att

verifiera eller falsifiera eftersom vår grundläggande vetenskapsansats säger oss att vär

. Istället kommer teorier att läggas an vår förförståelse och på så sätt 

ökad förståelse i ämnet under studien gång. Vi utesluter

mer hermeneutiska synsätt använder viss induktion i vår forskning då detta ingår som en normal 

(Se bild ovan) Man skulle kunna säga att induktion och deduktion kommer 

ingå som en rekursiv process, där ny tolkning och förståelse emanerar i nya hypoteser.

kommer vi dock att som utgångspunkt använda oss av insamlade teorier som grundstomme i vår 

vilket instämmer mer på de antagande som görs i den deduktiva metoden 

                
Företagsekonomisk metodlära (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.66

Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 101na, 2005), s 23f.
Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s

Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 

 

ortom ett individuellt plan. Detta synsätt har 

jerke valt att kalla det systematiska synsättet, som synes ligger lodrätt nedan den 

Det systematiska synsättet antar att delar i verkligheten är arrangerade på så sätt 

helheten summan av delarna. Följaktligen är 

utan även deras inbördes relation, dvs. kontexten och hur 

En mer hermeneutiks ansats får dock vissa konsekvenser för denna studies slutsatser som vi redan i 

detta tidiga stadium vill förtydliga, nämligen att generaliserbarheten i de närmaste försvinner då vår 

Dessutom så får anses att reliabiliteten i den 

försvinner då ingen forskare 

rimligen kommer att kunna återupprepa studien med resultat och slutsatser i linje med vår studie. Dock 

viktigt att poängtera att detta ej heller är vårt syfte, och således inte ett problem, utan detta 

 

forskningspraxis, även kallat empiri. Den 

uppfattningen är den deduktiva, vilket innebär ett angreppssätt där man via teorin deducerar 

därefter falsifieras, verifieras, 

anlägger ofta ett stort metodfokus och arbetsgången är 

Induktion å andra sidan innebär en omvänd koppling där teori genereras 

sägas att deduktion i större utsträckning 

handlar om teoriprövning, medan induktion i större utsträckning omfattar teorigenerering. Dock är det 

deduktiv eller induktiv. Bryman beskriver 

växelvisa perspektiv på teorin används, vid exempelvis återkoppling och revidering av 

I vår studie kommer vi som ett första steg att anlägga en deduktiv ansats, inte för att nödvändigtvis 

vår grundläggande vetenskapsansats säger oss att världen inte är en 

och på så sätt kommer vi 

utesluter dock inte att vi via 

då detta ingår som en normal 

n och deduktion kommer 

emanerar i nya hypoteser. I våra slutsatser 

kommer vi dock att som utgångspunkt använda oss av insamlade teorier som grundstomme i vår 

antagande som görs i den deduktiva metoden . 

), s.66 
(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 101na, 2005), s 23f. 

(Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 23f 

(Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 302f. 
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Deduktion 

Figur 2.3 Deduktionsschema 

Induktion 

Figur 2.4 Induktionsschema 

 

2.4 Förförståelse  
Avslutningsvis vill vi ge en konkretisering av de faktorer som påverkar oss inom valda 

problemområdet i form av förförståelse. Förförståelse utgör

är rotad i individen, både medveten och undermedveten, och utgör med andra ord de förutfattade 

åsikterna i ämnet som således påverkar en

menar man att det är av yttersta vikt att dessa ej påverkar studien i någon riktning

minimerar deras influens, då det ej ligger i forskarens intresse att på något sätt lägga värderin

företeelsen under forskning eller forskningsobjektet i sig

någonstans mellan denna och den hermeneutikiska erkänner vi förförståelsen inte bara som en 

påverkande faktor utan även som en viktig del i vår stu

en process av adderad förförståelse som lägger grunden för en ytterligare djupare för

forskning. 

Genom en inre resa, reflektion och självgranskning har vi funnit

och förförståelse vi vill belysa för att läsaren skall kunna erhålla en kritisk distans.

diskussion om hur vi tror att dessa

faktor så har vi bägge författare lä

nivå. Detta innebär att vi har relativt god insikt i redovisning som problemområde, och 

under studieperioden i redovisning nivå C

En förhoppning från vår sida är att kurserna har skänkt oss ett bredare perspektiv för en b

problematisering av ämnet som även underlättar

dock noteras att dessa kurser istället möjl

förhållningssätt till ämnet. En bild vi inte delar men ändock 

bör känna till. Samma paradoxala verklighet kan sägas gälla de undervisare vi följt under a

kurser, dvs. möjligen har de öppnat våra ögon för ett bredare perspektiv, alternativt har de inskränkt 

vår periferi. Vi är dock av den bestämda åsikten att det handlar om det förstnämnda.

även naturligt då vi med vår vetenskapssyn a

                                                        
30 Maj-Britt Johansson-Lindfors,  Att utveckla kunskap
31 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 27.
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Avslutningsvis vill vi ge en konkretisering av de faktorer som påverkar oss inom valda 

av förförståelse. Förförståelse utgörs av den kunskapsbas och erfarenhet

i individen, både medveten och undermedveten, och utgör med andra ord de förutfattade 

åsikterna i ämnet som således påverkar en.30 Inom en positivistisk och mer objektiv verklighetssyn 

menar man att det är av yttersta vikt att dessa ej påverkar studien i någon riktning

då det ej ligger i forskarens intresse att på något sätt lägga värderin

reteelsen under forskning eller forskningsobjektet i sig.31 Då vi ej är av en positivistisk ans

och den hermeneutikiska erkänner vi förförståelsen inte bara som en 

påverkande faktor utan även som en viktig del i vår studie. I takt med en utvecklande studie sker även 

en process av adderad förförståelse som lägger grunden för en ytterligare djupare för

Genom en inre resa, reflektion och självgranskning har vi funnit ett par strängar av ämneserf

för att läsaren skall kunna erhålla en kritisk distans.

dessa påverkat vår studie och detta arbete. Som en första given gemensam 

faktor så har vi bägge författare läst redovisning både på grundläggande nivå såväl som på lite djupare 

nivå. Detta innebär att vi har relativt god insikt i redovisning som problemområde, och 

redovisning nivå C som vi tog del av den leasingdebatt som födde

En förhoppning från vår sida är att kurserna har skänkt oss ett bredare perspektiv för en b

som även underlättar teoridelens anläggande. I ett omvänt perspektiv skall 

dock noteras att dessa kurser istället möjligen gett oss en mer inskränkt bild och 

bild vi inte delar men ändock en möjlig verklighet 

bör känna till. Samma paradoxala verklighet kan sägas gälla de undervisare vi följt under a

kurser, dvs. möjligen har de öppnat våra ögon för ett bredare perspektiv, alternativt har de inskränkt 

vår periferi. Vi är dock av den bestämda åsikten att det handlar om det förstnämnda.

även naturligt då vi med vår vetenskapssyn anser att förförståelsen utgör en viktig de

                
Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993),  s. 

Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 27.
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Avslutningsvis vill vi ge en konkretisering av de faktorer som påverkar oss inom valda 

den kunskapsbas och erfarenhet som 

i individen, både medveten och undermedveten, och utgör med andra ord de förutfattade 

Inom en positivistisk och mer objektiv verklighetssyn 

menar man att det är av yttersta vikt att dessa ej påverkar studien i någon riktning, eller i vart fall 

då det ej ligger i forskarens intresse att på något sätt lägga värdering i 

Då vi ej är av en positivistisk ansats utan 

och den hermeneutikiska erkänner vi förförståelsen inte bara som en 

die. I takt med en utvecklande studie sker även 

en process av adderad förförståelse som lägger grunden för en ytterligare djupare förståelse och vidare 

ett par strängar av ämneserfarenhet 

för att läsaren skall kunna erhålla en kritisk distans. Vi för även en kort 

Som en första given gemensam 

st redovisning både på grundläggande nivå såväl som på lite djupare 

nivå. Detta innebär att vi har relativt god insikt i redovisning som problemområde, och det var just 

debatt som födde detta arbete. 

En förhoppning från vår sida är att kurserna har skänkt oss ett bredare perspektiv för en bättre 

teoridelens anläggande. I ett omvänt perspektiv skall 

igen gett oss en mer inskränkt bild och ett mindre kreativt 

en möjlig verklighet som en kritisk läsare 

bör känna till. Samma paradoxala verklighet kan sägas gälla de undervisare vi följt under angivna 

kurser, dvs. möjligen har de öppnat våra ögon för ett bredare perspektiv, alternativt har de inskränkt 

vår periferi. Vi är dock av den bestämda åsikten att det handlar om det förstnämnda. Detta kommer sig 

nser att förförståelsen utgör en viktig del för en djupare 

 21. 
Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 27. 
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förståelse och vi hoppas följaktligen att dessa kurser skall lägga oss i en god position att på ett 

fruktfullt sätt analysera empiriska resultat. 

handelsrätten kommit i kontakt med andra problemställ

arbete, men som ändå haft effekt på 

åsikten att en bredare bild förlänt oss med mer 

En eventuellt viktigt punkt som bör diskuteras är även det faktum att de

inte bara ligger inom en för oss i framtiden möjlig karriärbana utan även mycket möjligt kan uppfattas 

som politiskt laddat för våra forskningsobjekt. 

oss möjliga arbetsgivare, vilket även om vi medvetet inte vill påstå påverkar oss direkt, rent 

undermedvetet mycket väl kan göra, förhoppningsvis då i en mer positiv riktning. Anna

allmänt sägas att vi har ett stort intresse inom området som motiverar oss att göra ett välgrundat och 

djuplodat arbete. 
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förståelse och vi hoppas följaktligen att dessa kurser skall lägga oss i en god position att på ett 

fruktfullt sätt analysera empiriska resultat. Westerlund har även via beskattningsrätten och 

elsrätten kommit i kontakt med andra problemställning vad gäller leasing som ligger utanför 

men som ändå haft effekt på förförståelsen av detta ämne. Även här är vi av den bestämda 

åsikten att en bredare bild förlänt oss med mer gynnsamma möjligheter till en bra analys.

En eventuellt viktigt punkt som bör diskuteras är även det faktum att det för uppsatsen valda ämnet 

inte bara ligger inom en för oss i framtiden möjlig karriärbana utan även mycket möjligt kan uppfattas 

våra forskningsobjekt. Således är vi medvetna om att det kan handla om för 

oss möjliga arbetsgivare, vilket även om vi medvetet inte vill påstå påverkar oss direkt, rent 

undermedvetet mycket väl kan göra, förhoppningsvis då i en mer positiv riktning. Anna

allmänt sägas att vi har ett stort intresse inom området som motiverar oss att göra ett välgrundat och 

 

förståelse och vi hoppas följaktligen att dessa kurser skall lägga oss i en god position att på ett 

beskattningsrätten och 

leasing som ligger utanför detta 

av detta ämne. Även här är vi av den bestämda 

ligheter till en bra analys. 

för uppsatsen valda ämnet 

inte bara ligger inom en för oss i framtiden möjlig karriärbana utan även mycket möjligt kan uppfattas 

Således är vi medvetna om att det kan handla om för 

oss möjliga arbetsgivare, vilket även om vi medvetet inte vill påstå påverkar oss direkt, rent 

undermedvetet mycket väl kan göra, förhoppningsvis då i en mer positiv riktning. Annars kan rent 

allmänt sägas att vi har ett stort intresse inom området som motiverar oss att göra ett välgrundat och 
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3 Metod  

I detta kapitel förs en genomgång av de metodval för insamlande av empiriska resultat som grundar
de slutsatser vi gjort i detta arbete
ger Dig som läsare en möjlighet att stegvis följa den process som lett fram till de empiriska resultat 
som står att finna under empirikapitlet. Vidare 
studier och vilka åtgärder som vidtagits för att tillmötesgå dessa, samt hur väl vi känner av vi lyckats.

3.1 Undersökningsmetod
Syftet och problemformuleringen styr i stor utsträckning vilken typ av 

lämpar sig för att man på optimalt

låt oss inledningsvis kort reflekterar över

studien.  

”Vilka blir konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 
finansieringspolicy?”  

Vi vill således undersöka inte bara rent tekniska frågor när det gäller leasgivare och leastagares 

finansierings- och marknadsstrategi

ekonomiska skal, utan även fånga in psykologiska motsvarigheter. Vi vill beskriva, tolka och förstå 

hur ledande befattare upplever eventuella förändringar, och hur dessa tror 

rekommendationsförändringarna påverkar deras företa

till viss del subjektiva och konte

flexibel undersökningsmetod, således

Den kvalitativa vägens styrka är just att den ger en helhetsbild, och inte bara vissa detaljer.

skänker även undersökaren en större frihet

bygga på samma frågor och samma grund.

marknadsaktörerna kommer från olika skikt där de spelar olika roller, således behöver vi friheten att 

kunna anpassa intervjuerna baserat på den intervjuade. 

får ta del, och även vara en del, av kontexten. Således finns möjligheten att registrera mer subtila 

tillägg i svaren så som kroppsspråk och atmosfär, detta förhöjer detaljrikedomen i empirin och ger en 

mer nyanserad bild.  Den kvalitativa undersökningsmetoden

                                                        
32 Ulf Lundahl, Utredninsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur 1982), s. 46.
33 Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 79 
34 Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 19
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I detta kapitel förs en genomgång av de metodval för insamlande av empiriska resultat som grundar
de slutsatser vi gjort i detta arbete, samt motiveringar till varför just dessa metodval använts. Detta 

ig som läsare en möjlighet att stegvis följa den process som lett fram till de empiriska resultat 
som står att finna under empirikapitlet. Vidare följer ett avsnitt om sanningskriterier

och vilka åtgärder som vidtagits för att tillmötesgå dessa, samt hur väl vi känner av vi lyckats.

Undersökningsmetod 
Syftet och problemformuleringen styr i stor utsträckning vilken typ av undersökningsmetod som

optimalt sätt skall kunna fånga upp det problem man valt att undersöka.

låt oss inledningsvis kort reflekterar över vårt problem och syftet samt vilka krav detta ställer på 

konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

Vi vill således undersöka inte bara rent tekniska frågor när det gäller leasgivare och leastagares 

och marknadsstrategi så som hur detta redovisas och hur det påverkar företagets 

, utan även fånga in psykologiska motsvarigheter. Vi vill beskriva, tolka och förstå 

hur ledande befattare upplever eventuella förändringar, och hur dessa tror 

förändringarna påverkar deras företag och marknaden som helhet

subjektiva och kontextuella och således kvalitativa till sin natur. De

således har för denna studie en kvalitativ undersökningsmetod valts.

är just att den ger en helhetsbild, och inte bara vissa detaljer.

n undersökaren en större frihet på så sätt att varje intervju inte nödvändigtvis behöver 

bygga på samma frågor och samma grund. Detta passar vår undersökning utomordentligt eftersom 

marknadsaktörerna kommer från olika skikt där de spelar olika roller, således behöver vi friheten att 

kunna anpassa intervjuerna baserat på den intervjuade. En annan viktigt del är att vi som kunskapare 

n vara en del, av kontexten. Således finns möjligheten att registrera mer subtila 

tillägg i svaren så som kroppsspråk och atmosfär, detta förhöjer detaljrikedomen i empirin och ger en 

Den kvalitativa undersökningsmetoden är även satisfierande som en del av vårt 

                
Ulf Lundahl, Utredninsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur 1982), s. 46.
Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 79  
Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 80 
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I detta kapitel förs en genomgång av de metodval för insamlande av empiriska resultat som grundar 
, samt motiveringar till varför just dessa metodval använts. Detta 

ig som läsare en möjlighet att stegvis följa den process som lett fram till de empiriska resultat 
följer ett avsnitt om sanningskriterier i kvalitativa 

och vilka åtgärder som vidtagits för att tillmötesgå dessa, samt hur väl vi känner av vi lyckats. 

 

undersökningsmetod som bäst 

sätt skall kunna fånga upp det problem man valt att undersöka.32 Så 

syftet samt vilka krav detta ställer på 

konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

Vi vill således undersöka inte bara rent tekniska frågor när det gäller leasgivare och leastagares 

h hur det påverkar företagets 

, utan även fånga in psykologiska motsvarigheter. Vi vill beskriva, tolka och förstå 

hur ledande befattare upplever eventuella förändringar, och hur dessa tror 

g och marknaden som helhet. Dessa faktorer är 

. De ställer krav på en 

har för denna studie en kvalitativ undersökningsmetod valts.33 

är just att den ger en helhetsbild, och inte bara vissa detaljer.34 Den 

på så sätt att varje intervju inte nödvändigtvis behöver 

ersökning utomordentligt eftersom 

marknadsaktörerna kommer från olika skikt där de spelar olika roller, således behöver vi friheten att 

En annan viktigt del är att vi som kunskapare 

n vara en del, av kontexten. Således finns möjligheten att registrera mer subtila 

tillägg i svaren så som kroppsspråk och atmosfär, detta förhöjer detaljrikedomen i empirin och ger en 

ierande som en del av vårt 

Ulf Lundahl, Utredninsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (Lund: Studentlitteratur 1982), s. 46. 
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mer hermeneutiska synsätt, då vi menar att mycket kunskap och förståelse kommer till stånd som en 

del av just mänsklig interaktion.  Med andra ord, genom intervjuer så kan vi allt eftersom addera 

ytterligare kunskap, och således anlägga

Givetvis finns det vissa nackdelar med en kvali

och omfattas av problematiken att på något rättmätigt sätt skala eller gradera kvalitativ informatio

vilket är i det närmaste omöjligt. I vissa fall kan kvalitativ information rangordnas,

dikotom, men detta gäller då bara vissa specifika 

adjektiv, vilket inte ger en välmålad kontextuell

är genomförbar vilket innebär att man inte har möjligheten att hitta data som är generaliserbar över en 

större population än den för studien undersökta. 

syvende och sist är genomförda på samma sätt

behandlat olika frågor.  

3.2 Urval 
I kvantitativa studier är man ofta schacklad av validitet och reliabilitet för att studiens 

generaliserbarhet och riktighet inte skall naggas i kanten, medan en kvalitativ studie sällan har samma 

black om foten då syftet divergerar från den av en kvantitativ.

skaffa denna statistiska representerbarhet. S

bedömning av vilka som kan tillföra vår empiri

för en så nyanserad analys som möjligt

möjligheten att välja urvalsenheter från båda sidor av vår undersökta marknad, dvs. leastagare och 

leasgivare, men även mellanhänder som försäljare och revisorer, vilket vi hoppas öppnar en så 

horisontellt förankrad bild av problemfrågan som möjligt.

Hur vertikal studien är beror till stor del av hur många intervjuade personer av varje sektion man 

lyckas involvera i studien. Det är 

minimum behöver för studien. I detta fall brukar

teoretisk mättnad är uppnådd.36 

nödvändig för en djuplodad analys, samt att vidare research inte tillför mer i förhålland

för densamma. Detta är med andra

redan bidragit med. I vårt fall skall dock tilläggas att vi på grund av vissa begränsningar inte kan 

involvera fler respondenter än ca fem

omfattande för oss att hantera vid ett studietillfälle. 

Till vår hjälp att finna lämpliga urvalsenheter har vi haft hjälp av Per Nordström, revisor vid 

Lindebergs Grant Thornton tillika vår handledare, då han

personer inom finansieringsbolag och även inom banksektorn. Problematiskt är det geografiska 

område som vi har svårt att expandera i samband med den uppenbara brist på finansverksamhet i dessa 

nordligare delar av Sverige.  

                                                        
35 Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 101
36 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 350.
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tiska synsätt, då vi menar att mycket kunskap och förståelse kommer till stånd som en 

del av just mänsklig interaktion.  Med andra ord, genom intervjuer så kan vi allt eftersom addera 

anlägga en väg för en än mer djuplodad förståelse.

Givetvis finns det vissa nackdelar med en kvalitativ studie. Dessa har vi i tidigare skede varit inne på 

och omfattas av problematiken att på något rättmätigt sätt skala eller gradera kvalitativ informatio

vilket är i det närmaste omöjligt. I vissa fall kan kvalitativ information rangordnas,

men detta gäller då bara vissa specifika detaljfrågor och handlar då oftast om komparerade 

adjektiv, vilket inte ger en välmålad kontextuell bild. Denna brist innebär att någon statistisk analys ej 

genomförbar vilket innebär att man inte har möjligheten att hitta data som är generaliserbar över en 

större population än den för studien undersökta. Dessutom, som följd av att intervjuerna inte 

mförda på samma sätt, kan jämförande analys bli svår, då respondenterna 

I kvantitativa studier är man ofta schacklad av validitet och reliabilitet för att studiens 

riktighet inte skall naggas i kanten, medan en kvalitativ studie sällan har samma 

black om foten då syftet divergerar från den av en kvantitativ.35 Som nämnts innan är vårt syfte inte att 

statistiska representerbarhet. Således har urvalet genomförts på basis av en subjektiv 

som kan tillföra vår empiri nödvändiga och intressanta parametrar i detaljfrågan 

för en så nyanserad analys som möjligt, ett så kallat icke-sannolikhetsurval. Detta öppnar också för 

valsenheter från båda sidor av vår undersökta marknad, dvs. leastagare och 

mellanhänder som försäljare och revisorer, vilket vi hoppas öppnar en så 

horisontellt förankrad bild av problemfrågan som möjligt.  

studien är beror till stor del av hur många intervjuade personer av varje sektion man 

et är dock svårt att säga exakt hur många respondenter man 

ien. I detta fall brukar intervjuer fortlöpa till dess att vad som kallas 

 Teoretisk mättnad innebär att man erhållit den information som är 

nödvändig för en djuplodad analys, samt att vidare research inte tillför mer i förhålland

för densamma. Detta är med andra ord när man börjar erhålla svar som tidigare respondenter i studien 

redan bidragit med. I vårt fall skall dock tilläggas att vi på grund av vissa begränsningar inte kan 

ca fem då kostnaden i form av extra arbete i transkribe

omfattande för oss att hantera vid ett studietillfälle.  

Till vår hjälp att finna lämpliga urvalsenheter har vi haft hjälp av Per Nordström, revisor vid 

llika vår handledare, då han via sitt yrke har kontak

inom finansieringsbolag och även inom banksektorn. Problematiskt är det geografiska 

område som vi har svårt att expandera i samband med den uppenbara brist på finansverksamhet i dessa 

                
Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 101 
Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 350.

 

tiska synsätt, då vi menar att mycket kunskap och förståelse kommer till stånd som en 

del av just mänsklig interaktion.  Med andra ord, genom intervjuer så kan vi allt eftersom addera 

en väg för en än mer djuplodad förståelse. 

tativ studie. Dessa har vi i tidigare skede varit inne på 

och omfattas av problematiken att på något rättmätigt sätt skala eller gradera kvalitativ information, 

vilket är i det närmaste omöjligt. I vissa fall kan kvalitativ information rangordnas, alternativt vara 

detaljfrågor och handlar då oftast om komparerade 

att någon statistisk analys ej 

genomförbar vilket innebär att man inte har möjligheten att hitta data som är generaliserbar över en 

som följd av att intervjuerna inte till 

år, då respondenterna 

 

I kvantitativa studier är man ofta schacklad av validitet och reliabilitet för att studiens 

riktighet inte skall naggas i kanten, medan en kvalitativ studie sällan har samma 

Som nämnts innan är vårt syfte inte att 

förts på basis av en subjektiv 

och intressanta parametrar i detaljfrågan 

Detta öppnar också för 

valsenheter från båda sidor av vår undersökta marknad, dvs. leastagare och 

mellanhänder som försäljare och revisorer, vilket vi hoppas öppnar en så 

studien är beror till stor del av hur många intervjuade personer av varje sektion man 

respondenter man som 

s att vad som kallas 

den information som är 

nödvändig för en djuplodad analys, samt att vidare research inte tillför mer i förhållande till kostnaden 

när man börjar erhålla svar som tidigare respondenter i studien 

redan bidragit med. I vårt fall skall dock tilläggas att vi på grund av vissa begränsningar inte kan 

då kostnaden i form av extra arbete i transkriberingen blir för 

Till vår hjälp att finna lämpliga urvalsenheter har vi haft hjälp av Per Nordström, revisor vid 

kontakt med många insatta 

inom finansieringsbolag och även inom banksektorn. Problematiskt är det geografiska 

område som vi har svårt att expandera i samband med den uppenbara brist på finansverksamhet i dessa 

Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 350. 
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Då vi vill erhålla ett urval som är balanserat och på ett satisfierande sätt speglar den marknad vi har för 

intention att beskriva föll det sig så att en intervjuad per

andra ord, ett rent finansbolag, en bank, en leastagare, en för

Figur 3.1 Urvalskarta över leasingmarknaden

 

Utifrån detta schema skred vi till verket för att hitta lämpliga kandidater. Inom banksektorn utsågs 

Swedbank som den mest lämpliga då de är ledande inom Sveriges banksektor. När det gäller rena 

finansbolag var valet något hårdare, vilket vi överskådligt b

är överdrivet stor här i norrland. De bolag som stod på vår lista var således Siemens, GE captial 

solutions, Wasa Kredit, där Siemens valdes då Per, vår handl

sedermera ledde till en intervju. Carl Lamm ställde sedan upp som vår belysning av 

försäljningsperspektivet, och valdes då Carl Lamm är en kraftigt expanderande firma med försäljning 

av kontorsmaskiner, samt att deras maskiner ofta finansieras genom leasing. När det kom

var våra kriterier att leasing ingick på åtminstone årlig basis, samt att en större andel av tillgångarna 

finansierades genom leasing. Att hitta ett lämplig

denna beskrivning visade sig dock

nödvändigtvis för att de inte fanns här uppe, men för att dessa typer av beslut ofta togs på annan ort. 

Mer om detta under nästkommande rubrik. I slutändan erhölls en intervju m

maskinpark består av många dyra banmaskiner som till stor del finansieras genom leasing. 

Bank 

Försäljare 
Företagare 

Revisor 
Finansbolag 

Avslutningsvis skall nämnas att en intervju bokades med samtliga av dessa aktörer. Till vår besvikelse 

och till nackdel för studien lämnade dock Siemens återbud 

Revisorn

Kredit-
behövande
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ett urval som är balanserat och på ett satisfierande sätt speglar den marknad vi har för 

intention att beskriva föll det sig så att en intervjuad person från vartdera marknadshörn

ett rent finansbolag, en bank, en leastagare, en försäljare och en revisor.

Figur 3.1 Urvalskarta över leasingmarknaden 

Utifrån detta schema skred vi till verket för att hitta lämpliga kandidater. Inom banksektorn utsågs 

Swedbank som den mest lämpliga då de är ledande inom Sveriges banksektor. När det gäller rena 

finansbolag var valet något hårdare, vilket vi överskådligt berört tidigare, då finansieringssektorn inte 

är överdrivet stor här i norrland. De bolag som stod på vår lista var således Siemens, GE captial 

solutions, Wasa Kredit, där Siemens valdes då Per, vår handledare, hade kontakter inom Siemens som 

e till en intervju. Carl Lamm ställde sedan upp som vår belysning av 

ktivet, och valdes då Carl Lamm är en kraftigt expanderande firma med försäljning 

av kontorsmaskiner, samt att deras maskiner ofta finansieras genom leasing. När det kom

var våra kriterier att leasing ingick på åtminstone årlig basis, samt att en större andel av tillgångarna 

finansierades genom leasing. Att hitta ett lämpligt företag som på ett satisfierande sätt stämde in på 

denna beskrivning visade sig dock vara svårare än vi inledningsvis hade anteciperat. I

nödvändigtvis för att de inte fanns här uppe, men för att dessa typer av beslut ofta togs på annan ort. 

Mer om detta under nästkommande rubrik. I slutändan erhölls en intervju med Sörfors Golf AB, va

maskinpark består av många dyra banmaskiner som till stor del finansieras genom leasing. 

Swedbank 
Carl Lamm 
Sörfors Golf AB 
Lindeberghs Grant Thornton 
Siemens 

Avslutningsvis skall nämnas att en intervju bokades med samtliga av dessa aktörer. Till vår besvikelse 

och till nackdel för studien lämnade dock Siemens återbud pga. interna anledningar, vilket markeras 

Leasing

marknaden

Försäljare

Banksektorn

FinansbolagRevisorn

 

ett urval som är balanserat och på ett satisfierande sätt speglar den marknad vi har för 

son från vartdera marknadshörn medtogs. Med 

revisor. 

 

Utifrån detta schema skred vi till verket för att hitta lämpliga kandidater. Inom banksektorn utsågs 

Swedbank som den mest lämpliga då de är ledande inom Sveriges banksektor. När det gäller rena 

erört tidigare, då finansieringssektorn inte 

är överdrivet stor här i norrland. De bolag som stod på vår lista var således Siemens, GE captial 

edare, hade kontakter inom Siemens som 

e till en intervju. Carl Lamm ställde sedan upp som vår belysning av 

ktivet, och valdes då Carl Lamm är en kraftigt expanderande firma med försäljning 

av kontorsmaskiner, samt att deras maskiner ofta finansieras genom leasing. När det kom till företag 

var våra kriterier att leasing ingick på åtminstone årlig basis, samt att en större andel av tillgångarna 

företag som på ett satisfierande sätt stämde in på 

inledningsvis hade anteciperat. Inte 

nödvändigtvis för att de inte fanns här uppe, men för att dessa typer av beslut ofta togs på annan ort. 

ed Sörfors Golf AB, vars 

maskinpark består av många dyra banmaskiner som till stor del finansieras genom leasing.  

 

Avslutningsvis skall nämnas att en intervju bokades med samtliga av dessa aktörer. Till vår besvikelse 

pga. interna anledningar, vilket markeras 
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av den röda sfären i ovanstående bild.  V

inträffade i en senare del av studien. Hur detta påverkat vår studie di

 

3.3 Access 
Även om man som forskare har en gedigen bild av var man skall åtnjuta rätt information är det inte 

alltid säkert att man har access till denna information, 

vara ett kritiskt moment i studien. 

erhåller lämpliga intervjurespondenter, och steg två handlar om dessa respondenter har den 

information man behöver och samtidigt är beredd att delge den.

Accessproblematiken blev uppenbar i vår

rubrik. Effekten av denna problematik diskuteras även under andra rubriker, men vi kommer här att 

kort inleda diskussionen. Även om vi var på det klara med vilka intervjurespondenter vi behövde, samt 

var dessa stod att finna, visade det sig vara svårt att få till stånd en intervju med just dessa lämpliga 

subjekt. I många fall visade det sig så att vi pga. av vår

i kontakt med den person som var högst ansvarig.

leasing, då många endast har små kontor i Umeå

centralt på huvudkontoret på annan ort

Access handlar inte bara om att finna rätt intervjusubjekt, dessa måste även svara 

de frågor som ställs, vilket vi inte alltid upplevde var fallet. På vissa frågor upplevde vi en 

förnimmelse av att subjekten svarade i enlighet med vad som antingen förväntades från vår sida, eller 

från dem de representerade. I slutända

den data vi lyckats ackvirera. 

3.4 Datainsamling 
Uppsatsen är grundad på både primär och sekundär information.

oss egenhändigt för studien insamlade

hämtats från andra forskare via litteratur och publicerade artiklar.

databaserna Business Source Premier, Emerald och LIBRIS

till litteratur har Umeå Universitets bibliotek varit vårt främsta hjälpmedel, där en rad intressanta 

böcker i ämnet inkluderats. För en mer i

bilaga 2. De vetenskapliga artiklarna är främst framträdande 

i leasing har ingått som ett första steg i

problemämnet, samt som hörnsten för de inledande sektionerna av detta arbete. Som formaliastöd och 

vägvisare har ett antal olika metodbö

Initialt steg när det kommer till insamlande av primärdata är valet av insamlingsförfarandet, 

som tillser vårt syfte bäst. Vid en kvalitativ 

för oss och vårt syfte kändes kvalitativa intervjuer som den klart bästa formen för att säkerställa vårt 

syfte. Intervjuer kan naturligtvis ingå som en del i en kvantitativ studie, men skillnadern

utförandet och utformningen av 

                                                        
37 Maj-Britt Johansson-Lindfors,  Att utveckla kunskap
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av den röda sfären i ovanstående bild.  Vi lyckades tyvärr inte fylla upp med en femte intervju då detta 

senare del av studien. Hur detta påverkat vår studie diskuteras vidare 

skare har en gedigen bild av var man skall åtnjuta rätt information är det inte 

alltid säkert att man har access till denna information, även omnämnt accessproblematiken, 

vara ett kritiskt moment i studien. 37 Detta problem artar sig på två sätt. Det första omfattar i fall man 

erhåller lämpliga intervjurespondenter, och steg två handlar om dessa respondenter har den 

information man behöver och samtidigt är beredd att delge den. 

Accessproblematiken blev uppenbar i vårt fall och vi känner således att vi vill belysa detta under en 

rubrik. Effekten av denna problematik diskuteras även under andra rubriker, men vi kommer här att 

kort inleda diskussionen. Även om vi var på det klara med vilka intervjurespondenter vi behövde, samt 

, visade det sig vara svårt att få till stånd en intervju med just dessa lämpliga 

e det sig så att vi pga. av vår geografiska begränsning hade svårt att komma 

n person som var högst ansvarig. Detta var särskilt evident när det gällde företag med 

a endast har små kontor i Umeå medan dessa typer av investeringsfrågor behandlas 

på annan ort.  

Access handlar inte bara om att finna rätt intervjusubjekt, dessa måste även svara 

, vilket vi inte alltid upplevde var fallet. På vissa frågor upplevde vi en 

förnimmelse av att subjekten svarade i enlighet med vad som antingen förväntades från vår sida, eller 

I slutändan är vi dock satisfierade med de intervjuer vi fått till skott och 

Uppsatsen är grundad på både primär och sekundär information. Primärinformation

nhändigt för studien insamlade data, medan sekundärinformationen utgörs

hämtats från andra forskare via litteratur och publicerade artiklar. För vetenska

databaserna Business Source Premier, Emerald och LIBRIS varit de mest använda. När det kommer 

litteratur har Umeå Universitets bibliotek varit vårt främsta hjälpmedel, där en rad intressanta 

böcker i ämnet inkluderats. För en mer ingående informationssökningsbeskrivning hänvisar vi till 

. De vetenskapliga artiklarna är främst framträdande under senare teorikapite

i leasing har ingått som ett första steg i en initial litteraturstudie för att anlägga en grundförståelse för 

problemämnet, samt som hörnsten för de inledande sektionerna av detta arbete. Som formaliastöd och 

vägvisare har ett antal olika metodböcker använts. Källkritik diskuteras i senare del av detta 

Initialt steg när det kommer till insamlande av primärdata är valet av insamlingsförfarandet, 

Vid en kvalitativ studie finns en rad olika insamlingsmetoder att tillgå, men 

kvalitativa intervjuer som den klart bästa formen för att säkerställa vårt 

Intervjuer kan naturligtvis ingå som en del i en kvantitativ studie, men skillnadern

 intervjuerna. Kvalitativ forskning lägger en större tonvikt på attityd 

                
Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993),  s. 

 

inte fylla upp med en femte intervju då detta 

vidare i analysen.  

 

skare har en gedigen bild av var man skall åtnjuta rätt information är det inte 

en omnämnt accessproblematiken, vilket kan 

Det första omfattar i fall man 

erhåller lämpliga intervjurespondenter, och steg två handlar om dessa respondenter har den 

t vi vill belysa detta under en 

rubrik. Effekten av denna problematik diskuteras även under andra rubriker, men vi kommer här att 

kort inleda diskussionen. Även om vi var på det klara med vilka intervjurespondenter vi behövde, samt 

, visade det sig vara svårt att få till stånd en intervju med just dessa lämpliga 

hade svårt att komma 

evident när det gällde företag med 

medan dessa typer av investeringsfrågor behandlas 

Access handlar inte bara om att finna rätt intervjusubjekt, dessa måste även svara öppet och ärligt på 

, vilket vi inte alltid upplevde var fallet. På vissa frågor upplevde vi en 

förnimmelse av att subjekten svarade i enlighet med vad som antingen förväntades från vår sida, eller 

n är vi dock satisfierade med de intervjuer vi fått till skott och 

Primärinformationen utgörs av den av 

s av den del data som 

För vetenskapliga artiklar har 

varit de mest använda. När det kommer 

litteratur har Umeå Universitets bibliotek varit vårt främsta hjälpmedel, där en rad intressanta 

rivning hänvisar vi till 

kapitel, medan litteratur 

litteraturstudie för att anlägga en grundförståelse för 

problemämnet, samt som hörnsten för de inledande sektionerna av detta arbete. Som formaliastöd och 

diskuteras i senare del av detta kapitel. 

Initialt steg när det kommer till insamlande av primärdata är valet av insamlingsförfarandet, och vilket 

studie finns en rad olika insamlingsmetoder att tillgå, men 

kvalitativa intervjuer som den klart bästa formen för att säkerställa vårt 

Intervjuer kan naturligtvis ingå som en del i en kvantitativ studie, men skillnaderna ligger i 

intervjuerna. Kvalitativ forskning lägger en större tonvikt på attityd 

Studentlitteratur, 1993),  s. 135. 
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och den intervjuades ståndpunkter, medan kvantitativ forskning bara är ute efter den undersöktes 

informationspool.38 Kvalitativa intervjuer är således till sin natur mer flexibla och inte lika styrda, 

varpå den intervjuade får en möjlighet att till viss del influera intervjuns riktning.39 Vad den 

intervjuade finner intressant, borde även för studien vara intressant, även om intervjuerna inte bör 

sväva utanför den för undersökningen uppställda och avgränsade undersökningsramen.40  

Till intervjuerna användes en semistrukturerad konstruktion, där en intervjuguide fick ingå som 

ryggraden i intervjun. Intervjuguiden bestod i en rad frågor som vi kände kunde vara intressanta att 

belysa. Dessa tematiserades i 3 grupper: verksamheten i stort, leasingmarknaden i dag, och 

morgondagens leasingmarknad. Förstnämna fältet var mestadels ett bra sätt för oss att erhålla en bättre 

bild av deras verksamhet för en bättre förståelse av deras företag och leasingmarknaden, samt för att 

den intervjuade skulle känna sig tryggare i intervjun, då intervjuer tenderar att vara initialt konstlade. 

Gruppering två bestod i ett frågebatteri ämnat att undersöka respondentens syn på problematiken i 

dagens leasingmarknad och leasingredovisning, samt hur de själva som företag förhöll sig till denna 

problematik. Det sista temat var slutligen, för vårt syfte och problem, det mest intressanta och ämnade 

undersöka de intervjuades ståndpunkt och färg i frågan om eventuella förändringar, samt hur dessa 

skulle influera marknaden.  

Då de olika respondenterna inte härrör från samma sida av marknaden, och följaktligen har olika 

perspektiv på marknaden så användes inte exakt samma frågor till de olika personerna. Frågorna har 

dock utgått från en och samma mall, vilken finns att studera i bifogad bilaga. Att frågorna sedan 

anpassats något utefter vardera respondent gör att en direkt jämförelse blir lite svårare, men vårt syfte 

är att samla olika perspektiv på marknaden och följaktligen kan vi inte fråga samma frågor.  Dessutom 

tenderar intervjuer där intervjuaren i stor grad styr att minska flexibiliteten och på så sätt kan mista 

viktiga och intressant fragment i en persons åsikter. Dock skall poängteras att i de fall där vi känt att 

respondenten har svävat ut i för stor utsträckning har vi så diskret som möjligt styrt intervjun på rätt 

köl. 

Denna tematisering samt vissa generella frågor tillsammans med vår problematisering, dvs. en 

sammanfattning av problembakgrund, problemformulering och syfte, mailades några dagar inför 

respektive intervju till individen ifråga, som ett välkommet förslag från vår sida, och i ett par fall som 

en öppen förfrågan från den intervjuade. Detta medförde både för- och nackdelar. Som fördel kan 

noteras att den intervjuade har erbjudits tid att förbereda bra svar till vårt frågebatteri, och även hunnit 

sätta sig in i vårt intresse med intervjun. Häri ligger dock också problematiken då spontaniteten till 

viss del försvinner, vilket innebär att vad vi får är mer finslipade kommentarer som kanske till sin 

innebörd är mer politiskt korrekta. Risken finns även att subtila faktorer i personens svar till viss del 

går förlorad då denna erhållit tid att mentalt bearbeta frågorna i förväg. Vi ansåg dock att detta var värt 

risken, då alternativet var att vi inte fick uttömmande svar.  

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjuades arbetsplats, detta dels för att underlätta 

planeringen för de intervjuade, samt att detta förhoppningsvis även inger en tryggare intervjuatmosfär 

som således skänker en djupare och mer nyanserad intervju. 41 Vi hade som riktmärke att intervjuerna 

skulle vara runt 60 min. Detta får anses vara ett riktmärke men inte nödvändigtviss ett explicit krav, då 

intervjumättnad, dvs. när vidare utfrågning inte tillför vår studie någondera ny data, antingen kan nås 

                                                        
38 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s. 361. 
39 Idar Magne Holme m.fl., Forskningsmetodik(Lund: Studentlitteratur, 1991), s. 99. 
40 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 361 
41 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer(Lund: Studentlitteratur, 1993), s. 44. 
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tidigare alternativt senare. För att underlätta senare transkribering användes vid respektive tillfälle en 

bandspelare som ombesörjde sekreterarrollen, vilket lämnade oss intervjuare öppna att notera mera 

subtila faktorer som atmosfär, kroppsspråk, attityd och andra viktig men inte uttalade svar42  

Här nedan följer i kronologisk ordning en mer ingående beskrivning av hur vi upplevde de 

individuella intervjuerna. Detta ger läsaren en bättre förståelse för den senare empiriska delen där 

intervjumaterialet presenteras. 

David Lindström 
Carl Lamm 

Intervjun genomfördes på Umeå universitetet den 11 dec. 2007. Intervjun 
varade dryga 60 minuter. Lindström har sedan tidigare erfarenhet från 
finansieringsmarknaden genom en anställningsperiod på GE Captial Solutions 
under ett år, och jobbar nu sedan ett år tillbaka som försäljare åt Carl Lamm. 
Detta blev vår första intervju vilket till viss del återspeglades i intervjun, då vi 
tack vare våra begränsade intervjuerfarenheter flera gånger fick återkoppla till 
tidigare frågor och svar.  Intervjun blev följaktligen aningen ryckig och icke 
stringent. Lindström hade inte på förhand hunnit förbereda sig vilket ytterligare 
bidrog till en ryckig intervju.  Intervjun inleddes även något nervöst, något som 
dock snabbt försvann och intervjun kunde slutföras på ett lättsamt sätt. 
Lindström visade sig vara förvånansvärt insatt i ämnet med tanke på den korta 
yrkeserfarenheten, och gav oss ett fylligt och nyanserat perspektiv på 
försäljningssidan. Tack vare sin tid på GE kunde Lindström även koppla till 
finansiärernas perspektiv, vilket var väldigt positivt för studien. 

Kenth Johansson 

Swedbank 

Intervjun genomfördes på Kenth Johanssons kontor i Umeå den 12 dec. 2007. 
Intervjun varade dryga 50 min. Kenth Johansson har närmare 30 års erfarenhet 
av finansmarknaden och jobbar idag som ställföreträdande företagschef på 
Swedbank i Umeå, samt företagsrådgivare till Swedbanks största 
företagskunder. Johansson kändes trygg och bekväm vilket märktes då han 
svarade rakt och säkert. Vi upplevde att vissa svar var väl korrekta och vi fick 
inte mycket spekulativa svar eller åsikter, vilket kanske kan anses väntat då 
Johansson har ett stort ansvar och rykte att upprätthålla, och svaren ej 
anonymiserades. Intervjun avbröts under ett kortare tillfälle för att en reparatör 
skulle avlämna en kontorsstol, vilket kan ha bidragit till lite bristande 
fokusering under intervjuns mittparti. Sammanfattningsvis anser vi dock att 
intervjun var givande. 

Henrik Johansson 
Lindebergs Grant 
Thornton 

Intervjun genomfördes i Lindebergs konferensrum i Umeå den 7 jan. 2008. 
Intervjun varade ca 60 min. Henrik Johansson gick ut som civilekonom år 2000 
och är sedan några år tillbaka godkänd revisor. Johansson arbetar idag med 
revision och rådgivning för små till medelstora företag. Atmosfären var lugn 
och avslappnad. Johansson påpekade redan inledningsvis att han hade lite 
mager insikt i ämnet, vilket i vissa delar av intervjun märktes då uppföljning 
inte blev djuplodad. Johansson svarade dock ärligt och var inte rädd att 
spekulera lite vilket skänkte oss god bild av problemområdet sett från revisorns 
perspektiv. Tack vare två tidigare intervjuer innanför rocken kändes denna 
tredje mer fokuserad och avslappnad, och tematiseringen i intervjumallen var 
således lättare att följa. 

Anders 

Wallström- 
Sörfors Golf AB 

Intervjun genomfördes på Anders Wallströms kontor i Umeå den 7 jan. 2008. 
Intervjun varade dryga 70 min. Wallström är idag VD för Sörfors Golf AB och 
den som sköter den löpande bokföringen i bolaget. Wallström tog emot oss på 
ett öppet och välkomnande sätt. Intervjun inleddes väldigt avslappnat, och det 
märktes att Wallström var väl förberedd när han initialt började beskriva deras 
verksamhet. Intervjun flöt på enkelt då Wallström fritt gladeligen talade, 

                                                        
42 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 374 
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således öppnades många nya intressanta infallsvi
Måhända tenderade intervjun att av just detta faktum ibland svänga utanför 
studiens kurs, men vi känner ändå att vi lyckades styra riktning tillbaka på rätt 
köl. Vid ett par tillfällen under intervjuns gång ringde dessutom telefonen vilket 
kanske också 
intresse och

 

 

3.5 Bearbetning och analysmetod
Vid en kvalitativ studie erhåller man omfattande 

ostrukturerad. Vid en kvantitativ studie är det oftast en solid struktur som underlättar bearbetningen 

och senare analysen, och denna avsaknad på struktur gör den kvalitativa studien svårtbearbetad och 

svåranalyserad. Det är således viktigt att man lägger upp en analysplan och en planering för hur den 

erhållna datan skall bearbetas.43  

Enligt Bryman och Bell existerar två vanliga

Analytisk induktion. Båda är förankra

bearbetning och analys delar en intim relation med varandra. 

Analytisk induktion innebär att man initialt ställer en prelimi

som sedan testas empiriskt via en kvalitativ studie

avvikande fragment. Detta fortlöper till dess att man inte längre erhåller några ytterligare avvikande 

fragment varpå studien avslutas och hypo

analys.45 Grundad teoris initiala steg är en eller flera frågeställning, som sedan löpande ändras 

allteftersom insamlingsförfarandet fortlöper. Denna process emanerar i en hypotes varpå ytterligare ett

insamlingsförfarande inleds, nu med hypotesen som grundsten. 

hypotesprövning som förhoppningsvis skall genererar en faktisk teori, som via upprepade studier 

sedan kan verifieras som en formell teori.

Vi kan inte påstå att vi till fullo valt att följa n

avsikt att i slutändan bidra med en teori av vår egen

konstaterade vi även att en mer deduktiv 

en viss del induktion ingått som en rekursiv process under studiens gång

grundad teoris arbetsgång. Detta innebär att allt eftersom insamlingen av empirisk

har en viss del av dataanalys 

insamlingen och bearbetning.  

 

 

 

                                                        
43 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
44 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
45 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsm
46 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder 
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således öppnades många nya intressanta infallsvinklar under intervjuns gång. 
hända tenderade intervjun att av just detta faktum ibland svänga utanför 
diens kurs, men vi känner ändå att vi lyckades styra riktning tillbaka på rätt 
Vid ett par tillfällen under intervjuns gång ringde dessutom telefonen vilket 

kanske också bidrog till en gnutta bristande fokus och tappad röd tråd.
intresse och nyfikenhet visades dock för ämnet vilket kändes positivt. 

nalysmetod 
Vid en kvalitativ studie erhåller man omfattande material som ofta är relativt obearbetad och 

ostrukturerad. Vid en kvantitativ studie är det oftast en solid struktur som underlättar bearbetningen 

denna avsaknad på struktur gör den kvalitativa studien svårtbearbetad och 

et är således viktigt att man lägger upp en analysplan och en planering för hur den 

 

existerar två vanliga former av kvalitativ analys, nämligen

Båda är förankrade i en iterativ analysprocess, vilket innebär att datainsamling, 

bearbetning och analys delar en intim relation med varandra. Dessa två skiljer sig dock till viss del.

Analytisk induktion innebär att man initialt ställer en preliminär hypotes angående de

som sedan testas empiriskt via en kvalitativ studie, varpå hypotesen omformuleras för att passa 

avvikande fragment. Detta fortlöper till dess att man inte längre erhåller några ytterligare avvikande 

fragment varpå studien avslutas och hypotesen förklaras valid, med en efterföljande förklarande 

Grundad teoris initiala steg är en eller flera frågeställning, som sedan löpande ändras 

allteftersom insamlingsförfarandet fortlöper. Denna process emanerar i en hypotes varpå ytterligare ett

insamlingsförfarande inleds, nu med hypotesen som grundsten. Målet och hela studien

hypotesprövning som förhoppningsvis skall genererar en faktisk teori, som via upprepade studier 

sedan kan verifieras som en formell teori. 46  

påstå att vi till fullo valt att följa någondera av ovanstående metoder

avsikt att i slutändan bidra med en teori av vår egen. I kapitlet om empiri och teorirelation 

konstaterade vi även att en mer deduktiv ansats använts vid analysen. Dock var vi då även inne på att 

en viss del induktion ingått som en rekursiv process under studiens gång, vilket kan sägas följa 

. Detta innebär att allt eftersom insamlingen av empirisk

lys ombesörjts, vilket således alternerat och förbättrat den fortsatta 
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Vid ett par tillfällen under intervjuns gång ringde dessutom telefonen vilket 

fokus och tappad röd tråd. Ett stort 
för ämnet vilket kändes positivt.  

 

som ofta är relativt obearbetad och 

ostrukturerad. Vid en kvantitativ studie är det oftast en solid struktur som underlättar bearbetningen 

denna avsaknad på struktur gör den kvalitativa studien svårtbearbetad och 

et är således viktigt att man lägger upp en analysplan och en planering för hur den 
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de i en iterativ analysprocess, vilket innebär att datainsamling, 

Dessa två skiljer sig dock till viss del.44 
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varpå hypotesen omformuleras för att passa 

avvikande fragment. Detta fortlöper till dess att man inte längre erhåller några ytterligare avvikande 

tesen förklaras valid, med en efterföljande förklarande 

Grundad teoris initiala steg är en eller flera frågeställning, som sedan löpande ändras 

allteftersom insamlingsförfarandet fortlöper. Denna process emanerar i en hypotes varpå ytterligare ett 

la studien avslutas med 
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Intervju ett:   

 

Figur 3.2 Bearbetningsmeotdik 

För en konkret beskrivning av bearbetningsprocessen kan

transkribering av ljudupptagning till textformat, vilket resulterade i en stor mängd

detta ligger i att man för analysen

även säkerställde att ingen information gått förlorad.

utmärkt tillfälle till första analys samt att vi fick möjlighet att upptäcka ny information vi missat under 

själva intervjun. Transkriberingsprocessen innebar förutom 

en granskning av oss som intervjuare, 

bild ovan.  

Steg två innebar att vi sorterade ut de för uppsats

Dessa svar har sedan sammanfattat

stycka upp åsikter och uttalanden under enskilda rubriker då vi känner att vi för studien vill ge svaren 

om inte i sin helhet åtminstone i en sammanhä

nackdelar. Fördelarna är att det blir lättare för läsaren att erhålla en kontextuell bild av respektive 

intervju, samt att man slipper att empirin hoppar och blir rörig. Således ges till viss del äve

möjligheten att själv granska materialet utan våra influerande, subjektivt valda, jämförelser. Nackdelen 

torde vara att kopplingen mellan teori, empiri och analysdelen blir lite mer ryckig, då de är sorterade 

på olika basis. Analysen som är nästa 

hypoteser, och ej under respektive intervju.

om analysen i arbetsordningen kommer efter datainsamling, dvs. analysen har funnits med som en 

underliggande process allt eftersom studien och uppsatsen anbragts

 

Inledande problemdefinition       Insamling av data       Bearbetning       Analys       Slutsats

 

                                     Analys                                               Analys                      

Figur 3.3 Analysmetodik 
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             Intervju två: 

 Analys/Alternering 

För en konkret beskrivning av bearbetningsprocessen kan sägas att det första steget

transkribering av ljudupptagning till textformat, vilket resulterade i en stor mängd

analysen erhåller en mer överskådlig bild av responsen, samt att vi på så vis 

rställde att ingen information gått förlorad.47 Transkriberingsprocessen gav oss även ett 

utmärkt tillfälle till första analys samt att vi fick möjlighet att upptäcka ny information vi missat under 

själva intervjun. Transkriberingsprocessen innebar förutom en granskning av intervjumaterialet även 

en granskning av oss som intervjuare, och gav oss möjlighet att förbättra oss inför nästa intervju, se 

ut de för uppsatsen relevanta svar som uppkommit 

Dessa svar har sedan sammanfattats i empirin under respektive respondent. Vi har således valt att inte 

stycka upp åsikter och uttalanden under enskilda rubriker då vi känner att vi för studien vill ge svaren 

om inte i sin helhet åtminstone i en sammanhängande text. Detta medför både viss

nackdelar. Fördelarna är att det blir lättare för läsaren att erhålla en kontextuell bild av respektive 

samt att man slipper att empirin hoppar och blir rörig. Således ges till viss del äve

möjligheten att själv granska materialet utan våra influerande, subjektivt valda, jämförelser. Nackdelen 

torde vara att kopplingen mellan teori, empiri och analysdelen blir lite mer ryckig, då de är sorterade 

som är nästa steg är således uppdelad på basis av i teorikapitlet förespråkade 

hypoteser, och ej under respektive intervju. Här har, som nämnts, en iterativ arbetsgång använts

i arbetsordningen kommer efter datainsamling, dvs. analysen har funnits med som en 

allt eftersom studien och uppsatsen anbragts.  

Inledande problemdefinition       Insamling av data       Bearbetning       Analys       Slutsats

Analys                                               Analys                       
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sägas att det första steget bestod i 

transkribering av ljudupptagning till textformat, vilket resulterade i en stor mängd data. Fördelen med 

en mer överskådlig bild av responsen, samt att vi på så vis 

Transkriberingsprocessen gav oss även ett 

utmärkt tillfälle till första analys samt att vi fick möjlighet att upptäcka ny information vi missat under 

en granskning av intervjumaterialet även 

och gav oss möjlighet att förbättra oss inför nästa intervju, se 

en relevanta svar som uppkommit under intervjuerna. 

empirin under respektive respondent. Vi har således valt att inte 

stycka upp åsikter och uttalanden under enskilda rubriker då vi känner att vi för studien vill ge svaren 

sa fördelar respektive 

nackdelar. Fördelarna är att det blir lättare för läsaren att erhålla en kontextuell bild av respektive 

samt att man slipper att empirin hoppar och blir rörig. Således ges till viss del även läsare 

möjligheten att själv granska materialet utan våra influerande, subjektivt valda, jämförelser. Nackdelen 

torde vara att kopplingen mellan teori, empiri och analysdelen blir lite mer ryckig, då de är sorterade 

är således uppdelad på basis av i teorikapitlet förespråkade 

Här har, som nämnts, en iterativ arbetsgång använts, även 

i arbetsordningen kommer efter datainsamling, dvs. analysen har funnits med som en 

Inledande problemdefinition       Insamling av data       Bearbetning       Analys       Slutsats  
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3.6 Metodkritik - Validitet och reliabilitet 
I hela den omfattande process som utförande av en studie med uppsats innebär är det lätt att man som 

forskare tappar periferin och den kritiska distansen till sitt arbete, vilket kan reducera stringensen. 

Således är det viktigt att man frekvent distanserar sig till arbetet och ålägger ett kritiskt perspektiv för 

att upptäcka eventuella brister i vad som genomförts, samt där det är möjligt justera så arbetet kommer 

på rätt köl. I vissa fall är det dock ej möjligt att i efterhand justera varpå det i studien kan finnas vissa 

tveksamheter eller brister. I detta kapitel skall vi således reflektera över vilka eventuella brister som 

kan finnas och hur dessa tros påverka vårt arbete, samt även inkludera mer generell kritik baserat på de 

metodologiska antagande vi gör anspråk på. Begreppskonnationer för validitet och reliabilitet och hur 

dessa skall assimileras till vårt arbete kommer även att diskuteras. Detta görs som ett led i ett försök 

att underlätta för läsaren att kritiskt granska vårt arbete, samt för att öka transparensen i denna studie.  

Generell kritik kan åläggas studien och handlar till stor del i de brister som kan ses med en kvalitativ 

studie, sett ur ett mer kvantitativt perspektiv, samt de ontologiska grunderna som dessa forskningar 

ofta förespråkar. De vanligaste punkterna är följande: ”Kvalitativ forskning är alldeles för subjektiv”, 

”Svårigheter att replikera en undersökning”, ”Problem med generalisering” och ”Bristande 

transparens”.48 Kvalitativ forskning tenderar att i högre grad rymma subjektivitet än kvantitativ, och 

därför menar kritiker att kvalitativ forskning är för impressionistiska, dvs. man menar att vad som 

framkommer i för stor utsträckning grundar sig på vad forskaren finner intressant baserat på dennes 

tolkning av kontexten. 49  Denna kritik träffar naturligtvis vår studie då både urvalet och vad som 

framkommer utav detsamma till stor del bygger på våra subjektiva val. För att inte publicera 

egenhändigt tolkade intervjuer har dock respektive intervjuad erbjudits möjligheten att kommentera 

sitt bidrag, mer om detta i senare del.  Denna problematik delar ett intimt förhållande med nästa rubrik, 

då den höga graden av subjektivitet mer eller mindre eliminerar möjligheterna till replikering av 

arbetet. Även detta gäller vårt arbete, vilket vi tidigare varit inne på, dock måste detta kontras med att 

kvalitativa undersökningar sällan upprättas med detta syfte, vilket ej heller gäller i vårt fall. Detsamma 

kan sägas gälla generaliserbarheten då vi inte har ett tillräcklig stort urval, samt att frågorna i sin 

karaktär är för öppna för att vi skall kunna säga att vår undersökning på något sätt skulle vara 

statistiskt säkerställd. I enlighet med att nå en satisfierande nivå av transparens har vi i stor 

utsträckning inkluderat detaljerade beskrivningar på även de mer subjektiva faktorer som inkluderats i 

denna studie så som urval och frågeställningar. Vår intention har hela tiden varit att studiens process 

skall vara överskådlig för utomstående, vilket vi anser har lyckats relativt väl för att vara en kvalitativ 

studie.  

Vid vetenskapliga studier är det inte ovanligt att man refererar till validitet och reliabilitet som mått på 

undersökningens kvalité. Validitet kan enkelt förklaras med att man verkligen mäter det man har för 

avsikt att mäta, dvs. finns det verkligen något kausalt samband mellan det man mäter och de uttryckta 

slutsatser man gör. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och konsekvens, med andra ord 

måste en replikerad studie ge förhållandevis samma resultat för att uppfylla detta krav.50 

Konnationerna i dessa begrepp är som vi märker per definition inriktade på kvantifierbar data, och inte 

direkt anpassade för kvalitativa studier, vilket till viss del redan behandlats. Därför måste antingen en 

viss assimilering av begreppen genomföras, alternativt måste andra kvalité-nycklar användas. Vilken 

av dessa två ståndpunkter som bör användas tvistas det om.51  Vi är av den åsikten, att inkrystning av 

begrepp som mer eller mindre är kopplade till den kvantitativa metoden på en kvalitativ motsvarighet 
                                                        
48 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 318. 
49 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 318. 
50 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 48. 
51 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 305. 



Leasing idag och imorgon 

 
30 

 
 

13 
dec 

inte är en bra lösning. Därför har vi valt att granska vår uppsats baserat på alternativa kriterier som 

motsvarar validitet och reliabilitet, nämligen: ”Tillförlitlighet” ”Överförbarhet” ”Pålitlighet” 

”Möjlighet att styrka och konfirmera” och ”Äkthet”.52  

De ontologiska grunder vi förespråkar tillsammans med den komplexa kontext vi undersöker mer eller 

mindre utesluter en statisk bild av verkligheten, med andra ord så kan man av tusen undersökningar få 

tusen kontextuella bilder. Följaktligen, tillförlitlighet i en studie är viktigt även om det är ett kriterium 

som är svårt att säkerställa. Ett steg i linje med en god tillförlitlighet är respondentvalidering, vilket vi 

kort gick igenom i förra stycket, dvs. att den intervjuade erbjuds möjlighet att kommentera texten och 

föreslå förändringar. 53På så sätt erhålls ett kvitto på informationens validitet. Nackdelen torde ligga i 

det faktum att den intervjuade i efterhand kan vilja tona ner vissa svar. 54 

När det gäller överförbarhet så har vi redan varit inne på att generalisering inte är möjlig rakt av, 

därför ligger det i forskarnas intresse att beskriva den undersökta kontexten med vad som kallas ”thick 

descriptions”, eller ”täta beskrivningar”. Detta innebär att man beskriver det undersökta urvalet och 

kontexten på ett ingående och detaljerat sätt, varpå andra forskare kan ta ställning på hur överförbar 

studien är i andra situationer och andra miljöer. 

Pålitlighet kan sägas utgöra den kvalitativa undersöknings reliabilitet. Då det mer eller mindre inte 

finns några bestämda kriterier för sammansättningen av en kvalitativ studie är det följaktligen viktigt 

att metoddelen är väl beskriven så att andra forskare kan bedöma trovärdigheten i de kausala slutsatser 

forskarna kommit fram till. Bryman föreslår att man erhåller utlåtande från andra insatta forskare som 

skall fungera som ”revisorer” och således senast vid uppsatsens avslutande lämna ett utlåtande på 

kvaliteten i procedurernas genomförande. Det extrema extraarbete detta medför gör att denna metod 

för konfirmering av studien kvalité inte i stor utsträckning används. Vi kan dock sägas uppfylla denna 

granskning till viss del då handledaren, tillika revisor och insatt i området, granskat vår studie och vår 

uppsats sedan start. 

En annan möjlig felfaktor i primärdata har att göra med hur vi som intervjuare agerat under intervjun, 

dvs. om vi har på något onödigt sätt påverkat den intervjuade att lämna svar som inte helt går i riktning 

med dennes egna åsikter. Vi har som intervjuare försökt att, där det är möjligt, undvika ledande frågor, 

samt att inte lägga värderingar i frågor för att på så sätt tvinga fram vissa svar. Detta delar en intim 

relation med de två sista kriterierna som kort innebär att man skall visa en rättvisande bild av miljön 

och kontexten, på så sätt att intervjuaren agerat i god tro och inte aktivt manipulerat resultatet. Med 

rättvisande bild och äkthet menar man att studien inte skall vara vinklad, samt att forskningen på ett 

balanserat sätt speglar den verklighet man undersökt. Dessutom skall man med sin forskning skänka 

medverkande och omgivningen en bättre och djupare förståelse för den undersökta miljön och dess 

fenomen, för att på så sätt erbjuda möjligheter att vidta mer korrekta framtida åtgärder. Detta ligger 

utanför vår möjlighet att bedöma. Däremot har vi så långtgående som möjligt försökt att återspegla en 

väl balanserad bild av leasingmarknaden genom att ej ge mer eller mindre utrymme från någondera 

sida. 

Slutligen bör en kort diskussion anföras angående ett par sista faktorer som kan ha bidragit till en 

missvisande och skev studie. Faktorer som ligger utanför forskarnas kontroll, men som inte desto 

mindre kan spela en avgörande roll, nämligen tidaspekten och den intervjuade kontextens 
                                                        
52 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 306. 
53 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 308. 
54 Allan Bryman m.fl, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Korotan Ljubjana, 2005), s 308. 
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underliggande medvetande. När det gäller tid

epistemologiska synsätt så existerar inga statiska miljöer, varpå tidslösa sanningar och beskrivningar 

är poänglösa. Sedan får man inte glömma medvetenheten hos

vi granskar. Även om vi som forskare försöker att inte me

möjligheten att den intervjuade, medvetet eller undermedvetet, bidrar på 

Exempelvis kan personen i fråga medvetet svara något som utåt sätt verkar mer politiskt korrekt, och 

således förvanska studien. En annan möjlighet är att personen svara

ämnet, vilket också möjligen kan 

  

 

3.7 Källkritik 
För att säkerställa en källas relevans, trovärdighet och tillförlitlighet bör man granska 

ursprungliga syfte och historia, samt när den senast reviderades

avhandling baseras på vetenskapliga artiklar som vi efterforskat på erkända databas

Source Premiere, Emerald samt LIBRIS

eftersträvas inom vetenskapliga avhandlingar. Dock måste man fortfarande anlägga ett kritiskt 

perspektiv och granska dessa artiklar då det står klart att de inte är skrivna med samma syfte och 

bakgrund. Dessutom så måste man k

förekomma vinklat material. Vi har redan ingående förklarat att vi inte tror på objektiva sanningar och 

således faller sig detta naturligt, men det är fortfarande något som måste poängteras o

för att detta inte skall sneddriva vår studie.

så långtgående som möjligt valt att alltid använda 

vederfarits i mer än två led. 

Tidsaspekten spelar också en avgörande roll för en källas relevans, dvs. en gammal studie är inte lika 

pålitlig då omständigheter och kontexten kan förändras över tid. Däremot inte sagt att helt nya teorier 

nödvändigtvis är bättre, då dessa inte i samma utstr

vara värd att notera. När det kommer till metodkällor har vi använt oss utav den senaste versionen för 

att dessa skall vara så aktuella och uppdaterade som möjligt.

ingått som kurslitteratur, eller varit rekommenderade som bra stöd vid anförandet av pm, varpå dessa 

får anses ha en satisfierande trovärdighet.

Kritik i primärdata har redan under föregående rubrik till viss del diskuterats. Viktiga punkter här är 

just att vikten av de intervjuades egenintresse för studien accentueras. Huruvida de intervjuade 

medvetet eller omedvetet vinklade eller förvanskade upp

oss nöjda med de svar vi erhållit.

                                                        
55 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik
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medvetande. När det gäller tidsaspekten vill vi tydliggöra att med vårt ontologiska och 

synsätt så existerar inga statiska miljöer, varpå tidslösa sanningar och beskrivningar 

man inte glömma medvetenheten hos de personer vi intervjuat, och den miljön 

vi granskar. Även om vi som forskare försöker att inte medvetet manipulera denna studie finns alltid 

möjligheten att den intervjuade, medvetet eller undermedvetet, bidrar på ett 

Exempelvis kan personen i fråga medvetet svara något som utåt sätt verkar mer politiskt korrekt, och 

ka studien. En annan möjlighet är att personen svarar även fast denne inte är insatt i 

kan leda till direkta fel. 

För att säkerställa en källas relevans, trovärdighet och tillförlitlighet bör man granska 

ursprungliga syfte och historia, samt när den senast reviderades.55  De teorier anförda 

baseras på vetenskapliga artiklar som vi efterforskat på erkända databas

Source Premiere, Emerald samt LIBRIS. Således innehar alla den vetenskapliga tyngd som 

eftersträvas inom vetenskapliga avhandlingar. Dock måste man fortfarande anlägga ett kritiskt 

och granska dessa artiklar då det står klart att de inte är skrivna med samma syfte och 

bakgrund. Dessutom så måste man komma ihåg att även dessa artiklar är tolkade och således kan 

förekomma vinklat material. Vi har redan ingående förklarat att vi inte tror på objektiva sanningar och 

således faller sig detta naturligt, men det är fortfarande något som måste poängteras o

för att detta inte skall sneddriva vår studie. För att minimera problematiken av dessa tolkningar har vi 

möjligt valt att alltid använda originalartiklar, och på så sätt har inte tolkning

saspekten spelar också en avgörande roll för en källas relevans, dvs. en gammal studie är inte lika 

pålitlig då omständigheter och kontexten kan förändras över tid. Däremot inte sagt att helt nya teorier 

nödvändigtvis är bättre, då dessa inte i samma utsträckning testats av tidens tand. Denna paradox kan 

att notera. När det kommer till metodkällor har vi använt oss utav den senaste versionen för 

att dessa skall vara så aktuella och uppdaterade som möjligt. Många av dessa metodkällor har även 

t som kurslitteratur, eller varit rekommenderade som bra stöd vid anförandet av pm, varpå dessa 

får anses ha en satisfierande trovärdighet. 

har redan under föregående rubrik till viss del diskuterats. Viktiga punkter här är 

intervjuades egenintresse för studien accentueras. Huruvida de intervjuade 

medvetet eller omedvetet vinklade eller förvanskade uppgifter är dock svårt att bedöma, men

. 

                
enskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 85.

 

pekten vill vi tydliggöra att med vårt ontologiska och 

synsätt så existerar inga statiska miljöer, varpå tidslösa sanningar och beskrivningar 

de personer vi intervjuat, och den miljön 

dvetet manipulera denna studie finns alltid 

ett sneddrivande sätt. 

Exempelvis kan personen i fråga medvetet svara något som utåt sätt verkar mer politiskt korrekt, och 

även fast denne inte är insatt i 

 

För att säkerställa en källas relevans, trovärdighet och tillförlitlighet bör man granska dess 

De teorier anförda i denna 

baseras på vetenskapliga artiklar som vi efterforskat på erkända databaser som Business 

a den vetenskapliga tyngd som 

eftersträvas inom vetenskapliga avhandlingar. Dock måste man fortfarande anlägga ett kritiskt 

och granska dessa artiklar då det står klart att de inte är skrivna med samma syfte och 

omma ihåg att även dessa artiklar är tolkade och således kan det 

förekomma vinklat material. Vi har redan ingående förklarat att vi inte tror på objektiva sanningar och 

således faller sig detta naturligt, men det är fortfarande något som måste poängteras och inte överses 

För att minimera problematiken av dessa tolkningar har vi 

på så sätt har inte tolkning 

saspekten spelar också en avgörande roll för en källas relevans, dvs. en gammal studie är inte lika 

pålitlig då omständigheter och kontexten kan förändras över tid. Däremot inte sagt att helt nya teorier 

and. Denna paradox kan 

att notera. När det kommer till metodkällor har vi använt oss utav den senaste versionen för 

Många av dessa metodkällor har även 

t som kurslitteratur, eller varit rekommenderade som bra stöd vid anförandet av pm, varpå dessa 

har redan under föregående rubrik till viss del diskuterats. Viktiga punkter här är 

intervjuades egenintresse för studien accentueras. Huruvida de intervjuade 

gifter är dock svårt att bedöma, men vi känner 
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4.Teori 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi anser vara relevanta i ämnet. Denna grundar sig på 
tidigare forskning som gjorts i ämnet och åsikter som presenterats i litteraturen. Inledningsvis, för att 
ge Dig som läsare en inblick i ämnet, ges en beskrivning a
problematik som denna anses medföra. Fortsättningsvis presenteras teorier kring hur en framtida 
omarbetning av leasingredovisning sannolikt skulle te sig, samt vilka troliga konsekvenser denna 

skulle ge. Teoridelen kommer senare att jämföras med våra empiriska resultat för att slutligen 
utmynna i en analys. 

Figur 4.1 Teorikarta leasingredovisning idag

4.1 Leasingredovisning idag
Det finns flera anledningar till att företag väljer att istället för att köpa 

tillgångar, istället hyra dessa. För ett företag i expanderingsfasen med begränsad likviditet kan leasing 

vara nödvändigt för att finansiera nya investeringar. Ifall ett företags användningsperiod för en tillgång 

är relativt kort i förhållande till tillgångens ekonomiska livslängd är leasing likaså ett utmärkt 

alternativ. Det praktiska i att anskaffning och finansiering avklaras samtidigt, att som leasetagare 

Gränsdragnins

problem
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kapitel redogör vi för de teorier som vi anser vara relevanta i ämnet. Denna grundar sig på 
tidigare forskning som gjorts i ämnet och åsikter som presenterats i litteraturen. Inledningsvis, för att 
ge Dig som läsare en inblick i ämnet, ges en beskrivning av hur leasing redovisas idag, och vilken 
problematik som denna anses medföra. Fortsättningsvis presenteras teorier kring hur en framtida 
omarbetning av leasingredovisning sannolikt skulle te sig, samt vilka troliga konsekvenser denna 

kommer senare att jämföras med våra empiriska resultat för att slutligen 

Figur 4.1 Teorikarta leasingredovisning idag 

Leasingredovisning idag 
Det finns flera anledningar till att företag väljer att istället för att köpa och därmed själv äga sina 

tillgångar, istället hyra dessa. För ett företag i expanderingsfasen med begränsad likviditet kan leasing 

vara nödvändigt för att finansiera nya investeringar. Ifall ett företags användningsperiod för en tillgång 

i förhållande till tillgångens ekonomiska livslängd är leasing likaså ett utmärkt 

alternativ. Det praktiska i att anskaffning och finansiering avklaras samtidigt, att som leasetagare 
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kapitel redogör vi för de teorier som vi anser vara relevanta i ämnet. Denna grundar sig på 
tidigare forskning som gjorts i ämnet och åsikter som presenterats i litteraturen. Inledningsvis, för att 

v hur leasing redovisas idag, och vilken 
problematik som denna anses medföra. Fortsättningsvis presenteras teorier kring hur en framtida 
omarbetning av leasingredovisning sannolikt skulle te sig, samt vilka troliga konsekvenser denna 

kommer senare att jämföras med våra empiriska resultat för att slutligen 
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slippa reparationer och underhåll, samt att lättare kunna uppgradera till

anledningar till varför ett företag kan välja att leasa sina tillgångar istället för att köpa.

arbete avser att granska närmare, är emellertid en anledning till att leasa utöver de ovanstående 

redovisningsmässiga konsekvenserna av leasing. 

 

Dagens redovisning av leasing grundas på en standard som sattes av The Financial Accounting 

Standards Board (FASB) för över 30 år sedan, FAS 13. I Europa redovisas leasing efter IAS 17, som 

International Accounting Standards Board (IASB) upprättade grundat på FAS 13. Sveriges 

rekommendationer för leasing grundas i sin tur på IAS 17, och återfinns i Redovisningsrådets RR 

6:99.  

4.2 Operationell och finansiell leasing
Enligt RR 6:99 finns två typer av leasingavtal 

utgå från begreppet ”innebörd och form”. Med detta menas att man skall utgå från den ekonomiska 

innebörden av en händelse istället för den juridiska, i syfte att ge en så rättvisande bild av företagen 

som möjligt.57 Klassificeringen för de olika typerna avgörs vidare av hur de ekonomiska risker och 

fördelar som förknippas med ägandet av det leasade objektet fördelas mellan leasetagare och 

leasegivare. Standarden är uppbyggd så att den beskriver kriterier

leasing, och leasingavtal som faller utanför dessa klassas till följd därav som operationella. För att 

leasingavtalet per definition skall klassas som finansiellt skall de ekonomiska riskerna och fördelarna i 

all väsentlighet övergå från leasegivaren till leasetagaren. Ofta vid finansiell leasing, men inte 

nödvändigtvis, övergår även äganderätten till leasetagaren då leasingperioden löpt ut.

4.3 Skillnader i redovisning av leasingavtal
Hur leasingtillgångarna inordnas blir av stor betydelse för redovisningen av desamma för leasetagaren. 

Ifall leasingtillgången klassas som 

leasetagande företagets balansräkning. Det leasade objekt

avgifterna till leasegivaren blir företagets skuld. Eftersom en tillgång redovisas, görs avskrivningar på 

tillgången under den uppskattade nyttjandeperioden, vilket redovisas mot resultatet linjärt över 

perioden. Leasingavgifterna kostnadsförs inte direkt mot resultatet, eftersom den tagits upp som en 

skuld i balansräkningen. Avgiften delas istället upp på amortering av skulden samt räntekostnader tills 

skulden är betald, och endast räntebetalningen är resultatpå

däremot, belastar inte balansräkningen alls. Leasingavgifterna kostnadsförs mot resultatet linjärt över 

leasingperioden, och de framtida utbetalningar som leasingavtalet förpliktigar leasetagaren med 

redovisas endast i notform i företagets årsredovisning. Med klassificeringen av operationella och 

finansiella leasingavtal, blir konsekvensen alltså att allt eller inget av tillgångar och skulder redovisas i 

                                                        
56 Kristina Artsberg, Redovisningsteori 
57 Dag Smith, Redovisningen språk (Danmark: Studentlitteratur, 2006), s. 28.
58 FARs Samlingsvolym s. 290. 
59 Dag Smith, Redovisningen språk (Danmark: Studentlitteratur, 2006), s. 267

Leasing idag och imorgon 

33 

slippa reparationer och underhåll, samt att lättare kunna uppgradera till nya modeller är ytterligare 

anledningar till varför ett företag kan välja att leasa sina tillgångar istället för att köpa.

arbete avser att granska närmare, är emellertid en anledning till att leasa utöver de ovanstående 

ssiga konsekvenserna av leasing.  

Dagens redovisning av leasing grundas på en standard som sattes av The Financial Accounting 

Standards Board (FASB) för över 30 år sedan, FAS 13. I Europa redovisas leasing efter IAS 17, som 

rds Board (IASB) upprättade grundat på FAS 13. Sveriges 

rekommendationer för leasing grundas i sin tur på IAS 17, och återfinns i Redovisningsrådets RR 

Operationell och finansiell leasing 
Enligt RR 6:99 finns två typer av leasingavtal – operationella samt finansiella. Klassificeringen skall 

utgå från begreppet ”innebörd och form”. Med detta menas att man skall utgå från den ekonomiska 

innebörden av en händelse istället för den juridiska, i syfte att ge en så rättvisande bild av företagen 

Klassificeringen för de olika typerna avgörs vidare av hur de ekonomiska risker och 

fördelar som förknippas med ägandet av det leasade objektet fördelas mellan leasetagare och 

leasegivare. Standarden är uppbyggd så att den beskriver kriterierna för vad som klassas som finansiell 

leasing, och leasingavtal som faller utanför dessa klassas till följd därav som operationella. För att 

leasingavtalet per definition skall klassas som finansiellt skall de ekonomiska riskerna och fördelarna i 

tlighet övergå från leasegivaren till leasetagaren. Ofta vid finansiell leasing, men inte 

nödvändigtvis, övergår även äganderätten till leasetagaren då leasingperioden löpt ut.

Skillnader i redovisning av leasingavtal 
Hur leasingtillgångarna inordnas blir av stor betydelse för redovisningen av desamma för leasetagaren. 

Ifall leasingtillgången klassas som finansiell redovisas den som en tillgång och en skuld i det 

leasetagande företagets balansräkning. Det leasade objektet utgör således tillgången, och de framtida 

avgifterna till leasegivaren blir företagets skuld. Eftersom en tillgång redovisas, görs avskrivningar på 

tillgången under den uppskattade nyttjandeperioden, vilket redovisas mot resultatet linjärt över 

. Leasingavgifterna kostnadsförs inte direkt mot resultatet, eftersom den tagits upp som en 

skuld i balansräkningen. Avgiften delas istället upp på amortering av skulden samt räntekostnader tills 

skulden är betald, och endast räntebetalningen är resultatpåverkande.59 En operationell
däremot, belastar inte balansräkningen alls. Leasingavgifterna kostnadsförs mot resultatet linjärt över 

leasingperioden, och de framtida utbetalningar som leasingavtalet förpliktigar leasetagaren med 

ast i notform i företagets årsredovisning. Med klassificeringen av operationella och 

finansiella leasingavtal, blir konsekvensen alltså att allt eller inget av tillgångar och skulder redovisas i 
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nya modeller är ytterligare 

anledningar till varför ett företag kan välja att leasa sina tillgångar istället för att köpa.56 Det vi i vårt 

arbete avser att granska närmare, är emellertid en anledning till att leasa utöver de ovanstående – de 

Dagens redovisning av leasing grundas på en standard som sattes av The Financial Accounting 

Standards Board (FASB) för över 30 år sedan, FAS 13. I Europa redovisas leasing efter IAS 17, som 

rds Board (IASB) upprättade grundat på FAS 13. Sveriges 

rekommendationer för leasing grundas i sin tur på IAS 17, och återfinns i Redovisningsrådets RR 

 

operationella samt finansiella. Klassificeringen skall 

utgå från begreppet ”innebörd och form”. Med detta menas att man skall utgå från den ekonomiska 

innebörden av en händelse istället för den juridiska, i syfte att ge en så rättvisande bild av företagen 

Klassificeringen för de olika typerna avgörs vidare av hur de ekonomiska risker och 

fördelar som förknippas med ägandet av det leasade objektet fördelas mellan leasetagare och 

na för vad som klassas som finansiell 

leasing, och leasingavtal som faller utanför dessa klassas till följd därav som operationella. För att 

leasingavtalet per definition skall klassas som finansiellt skall de ekonomiska riskerna och fördelarna i 

tlighet övergå från leasegivaren till leasetagaren. Ofta vid finansiell leasing, men inte 

nödvändigtvis, övergår även äganderätten till leasetagaren då leasingperioden löpt ut.58  

 

Hur leasingtillgångarna inordnas blir av stor betydelse för redovisningen av desamma för leasetagaren. 

redovisas den som en tillgång och en skuld i det 

et utgör således tillgången, och de framtida 

avgifterna till leasegivaren blir företagets skuld. Eftersom en tillgång redovisas, görs avskrivningar på 

tillgången under den uppskattade nyttjandeperioden, vilket redovisas mot resultatet linjärt över 

. Leasingavgifterna kostnadsförs inte direkt mot resultatet, eftersom den tagits upp som en 

skuld i balansräkningen. Avgiften delas istället upp på amortering av skulden samt räntekostnader tills 

operationell leasingtillgång 

däremot, belastar inte balansräkningen alls. Leasingavgifterna kostnadsförs mot resultatet linjärt över 

leasingperioden, och de framtida utbetalningar som leasingavtalet förpliktigar leasetagaren med 

ast i notform i företagets årsredovisning. Med klassificeringen av operationella och 

finansiella leasingavtal, blir konsekvensen alltså att allt eller inget av tillgångar och skulder redovisas i 

(Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s. 227-228. 
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balansräkningen. Denna ”allt eller inget”-princip, gör sålunda att både balans- och resultaträkning, och 

därmed även nyckeltal, påverkas stort av vilken leasingtyp som används.  

För företagare som har intresse av att uppvisa en ”bantad” balansräkning och goda nyckeltal blir 

således operationell leasing det optimala alternativet som finansieringsform. Att operationell leasing 

anses vara en fördelaktig finansieringsform har även visat sig på marknaden, vilket illustreras med ett 

exempel i figuren nedan. I Storbritannien, där undersökningen detta exempel grundar sig på gjordes, 

infördes de rekommendationer för redovisning av leasing som vi har idag år 1984. Före detta var 

finansiell leasing den klart vanligaste leasingformen, vartefter det efter 1984 blev en dramatisk ökning 

av operationell leasing samtidigt som finansiell leasing halverades på bara några år.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Användande av leasing hos brittiska företag (Goodacre 2003)61 

 Den kraftiga skiftningen mellan leasingformerna kom sig med andra ord troligtvis som konsekvens av 

att reglerna om att finansiell, men ej operationell leasing, belastar balansräkningen infördes. 

Utvecklingen som illustreras i figuren har också visat sig på den svenska marknaden, där operationell 

leasing idag är den klart vanligaste leasingformen.  

                                                        
60 Goodacre, A. (2003) Assessing the potential impact of lease accounting reform: a review of the empirical 
evidence. Journal of Property Research, 20 (49-66).  
61 Goodacre, A. (2003) Assessing the potential impact of lease accounting reform: a review of the empirical 
evidence. Journal of Property Research, 20 (49-66).  
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4.4 Bakgrund till problematik 
När vi nu vet mera om hur leasing redovisas idag, ges fortsättningsvis en beskrivning av 

problematiken som detta medför. Normgrundare söker ständigt uppdatera och omarbeta 

redovisningsteorin till att passa verkligheten. Varpå nya förhållanden uppstår i verkligheten, krävs det 

att redovisningen anpassas för att komplettera eller korrigera de redovisningstekniska

marknaden använder sig av. I arbetet med att utveckla normer till bästa möjliga, finns en del 

riktmärken som normerna ämnas utvecklas mot. Som ett steg mot att kunna besvara vår 

problemformulering vill vi öka förståelsen till varför en omarb

kommer att ske, och presenterar vidare riktlinjer som dagens redovisning av leasing förväntas anpassas 

bättre mot efter en omarbetning. Dessa fungerar som en allmän teoretisk referensram som underlättar 

kommande beskrivning av problematiken i ämnet. 

4.5 IASBs föreställningsram
Redovisningsrådet (RR) menar att grunden för normgivningen i Sverige är den föreställningsram som 

IASB satt upp, och som RR sedermera översatt. Denna sägs vara de byggstenar som alla normer 

vila på, som skall beaktas vid utfärdande eller reviderande av nya normer, samt som riktmärke för 

tolkning av normer och för vägledning hur de skall appliceras. Föreställningsramen förklarar 

grundläggande principer för utformning av finansiella rappo

definierar begrepp.  

Exempelvis definieras begreppen tillgång och skuld. En tillgång är enligt definitionen en resurs som 

företaget kontrollerar till följd av en inträffad händelse och som förväntas ge framtida ekono

fördelar. Denna skall redovisas i balansräkningen då det är sannolikt att de framtida ekonomiska 

fördelarna kommer att tillföras företaget och då anskaffningskostnad eller värdet kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt.62  En skuld är ett befintligt åtag

som förväntas ge ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar. Denna redovisas i 

balansräkningen då det är sannolikt att företaget för att uppfylla en befintlig förpliktelse måste lämna 

ifrån sig en resurs som representerar ekonomiska fördelar, och när beloppet kan mätas på tillförlitligt 

sätt.63 Exemplifieringen av dessa definitioner kommer att visa på ett fall där standarder för 

leasingredovisning anses överordna föreställningsramen. 

Föreställningsramen innefattar också en del kvalitativa egenskaper som finansiella rapporter bör 

uppfylla. De egenskaper som kommit att bli i fokus då vi granskat just leasingredovisning, och som 

därmed är relevanta i denna PM, är framför allt jämförbarhet, t

jämförbarhet menas kort sagt att redovisningen skall utformas så att en extern aktör enkelt kan jämföra 

redovisningar dels mellan olika företag, dels för samma företag över tid. Transparens syftar till god 

genomsyn, och att redovisningen med lätthet ska kunna följas; inga dolda uppgifter eller upplysningar 

som är svåra att påträffa ska finnas. Neutralitet innebär slutligen att redovisningen enbart ska spegla 

                                                        
62 Föreställningsram, punkt 89. http://www.esv.se/download/18.381a53100506cbef980002118/2002
63 Föreställningsram, punkt 91. http://www.esv.se/
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företaget, den skall inte påverka det i beslut eller bedömningar.

som föreställningsramen innehåller, är det i alla sammanhang inte möjligt att följa dem alla. Ibland 

måste avvägningar göras mellan de olika egenskaperna, och ibland följer en standard inte alls 

ramverket. I sådana fall, där standarden skiljer sig från ramverket, är standarden överordnad 

ramverket.65 Det önskvärda är dock givetvis att standarder skall följa ramverket, vilket de i fallet med 

leasingredovisning inte alltid gör. 

4.6 Gränsdragningsproblem
Bland normgivare har det diskuterats huruvida utformningen av normer skall innehålla väldigt fasta 

kriterier, eller om de skall vara mer allmänt hållna. Förespråkare för fasta kriterier menar att bestämda 

anvisningar krävs för att stävja missbruk, där aktörer får utrymme att s

efter egna intressen. De som däremot menar att kriterier bör vara allmänt hållna åsyftar att varje 

separat fall kan redovisas mer rättvisande med ett friare ramverk, vilket kan motiveras av att företag 

och finansiella händelser i många fall är unika och ej kan behandlas helt lika. Att ha allmänt hållna 

kriterier kräver dock starka revisorer som kan granska att den frihet som ges till företagen inte 

missbrukas. På grund av påtryckningar av FASB och för att hjälpa revisorer går nu 

IASB mot att använda sig av mer fasta kriterier. Generellt går alltså utvecklingen mot att företag får 

mindre möjligheter att tillämpa kreativ manipulation.

redovisningsstandarden för leasing,

gränsdragningsproblem.  

4.7 Problematik med dagens redovisning av leasing
Vi har nu fått en vink om att redovisning av leasing innebär en del problematik i dess nuvarande 

utformning. Hittills har normerna som är aktuella i ämnet tagits upp och förklarats, varvid de nu 

appliceras på leasingredovisning för en sammanfattande problemanalys. Vi kan konstatera att dagens 

redovisning av leasing inte uppfyller den utveckling som IASB vill att stand

av dessa ovan nämnda punkter blir i nuläget överordnade av redovisningsstandarden för leasing, och 

nedan sammanfattas detta som problematiken med dagens redovisning av leasing. 

4.8 Frångår IASBs föreställningsram
Vad gäller IASBs föreställningsram, kritiseras redovisningen av leasing dels för att misstämma med 

kriterierna jämförbarhet, transparens och neutralitet, dels för att inte följa vägledningen för när en 

tillgång och skuld skall redovisas i balansräkningen.

 

                                                        
64 Föreställningsram, punkt 36, 39-40. 
8.pdf 
65 Föreställningsram, punkt 1-2 http://www.esv.se/download/18.381a53100506cbef980002118/2002
66 Kristina Artsberg, Redovisningsteori, 
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4.81 Jämförbarhet 
Jämförbarhet är enligt IASB en av de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna som en finansiell 

rapport skall efterleva. Detta är också en av de punkter som leasingredovisning fått mycket kritik för 

att överordna. Problemet uppstår eftersom gräns

leasingavtal, och eftersom standarden bygger på ”allt eller inget”

inget av leasingobjekten aktiveras i balansräkningen. På grund av alltför mjuka formuleringar i 

standarden ges därmed utrymme för att två väldigt lika leasingavtal ändå redovisas på två skilda sätt, 

vilket ger försämrad jämförbarhet mellan företagen. För företag som leasar för stora summor, kan det 

ge stora konsekvenser för utseendet på de finansiella ra

leasade tillgångar som operationella eller finansiella. Eftersom inga fasta kriterier sätter absoluta 

gränser för vilken typ av leasing som skall gälla uppstår detta gränsdragningsproblem med försämrad 

jämförbarhet som följd. Exempelvis kan två företag vars finansiella status egentligen är väldigt 

snarlika, på grund av olika sätt att redovisa leasingtillgångar se väldigt olika ut i de finansiella 

rapporterna. Detta drabbar främst externa användare av finansiella rapp

jämföra olika företag mellan varandra.     

4.8.2 Transparens 
Transparens i finansiella rapporter är viktigt för att aktieinvesterare skall få en riktig bild av företagets 

finansiella ställning vid en investeringsbeslutsprocess.

notform, och ibland med otillräckliga uppgifter för en fullständig insikt i hur företaget leasar, har 

externa aktörer försämrad möjlighet att få en korrekt bild av företaget. Ett företag kan till exempel 

”frisera” nyckeltal, exempelvis vid en försäljning för att uppvisa en god soliditet och 

skuldsättningsgrad, genom att enbart ingå leasingavtal som klassas som operationella, och därmed 

spegla en annan bild av företaget. Detta kan vara svårare att upptäcka för akti

aktiverade leasingtillgångar, och därmed sägs dagens redovisning av leasing ge försämrad transparens.   

4.8.3 Neutralitet 
Neutralitet är ytterligare en av de egenskaper i IASBs föreställningsram som redovisning av leasing 

kan strida mot. I detta fall avses att ett företag kan låta beslutsprocessen vid anskaffning av 

leasingtillgångar påverkas av redovisningsstandarden. Med ne

företags finansiella rapporter endast ska spegla företaget och dess finansiella status, den skall ej 

påverka vilka åtaganden och beslut företaget tar. Vid anskaffning av leasingtillgångar blir emellertid 

konsekvenserna av vilken typ av leasingavtal företaget ingår stora. De stora skillnaderna i 

redovisningskonsekvenser kan därmed påverka beslutsfattare i företag att anpassa sina investeringar 

utefter vilken typ av redovisning de föredrar, med andra ord blir beslutspr

gentemot redovisningen. För att leasingredovisningen efter en omarbetning skall kunna anses uppfylla 

kravet på neutralitet, bör därmed inte detta ”val” för beslutsfattare kvarstå.  
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Jämförbarhet är enligt IASB en av de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna som en finansiell 

rapport skall efterleva. Detta är också en av de punkter som leasingredovisning fått mycket kritik för 

att överordna. Problemet uppstår eftersom gränsdragningsproblem kan uppstå vid klassificering av ett 

leasingavtal, och eftersom standarden bygger på ”allt eller inget”-principen, där antingen allt eller 

inget av leasingobjekten aktiveras i balansräkningen. På grund av alltför mjuka formuleringar i 

darden ges därmed utrymme för att två väldigt lika leasingavtal ändå redovisas på två skilda sätt, 

vilket ger försämrad jämförbarhet mellan företagen. För företag som leasar för stora summor, kan det 

ge stora konsekvenser för utseendet på de finansiella rapporterna beroende på om de klassar sina 

leasade tillgångar som operationella eller finansiella. Eftersom inga fasta kriterier sätter absoluta 

gränser för vilken typ av leasing som skall gälla uppstår detta gränsdragningsproblem med försämrad 

som följd. Exempelvis kan två företag vars finansiella status egentligen är väldigt 

snarlika, på grund av olika sätt att redovisa leasingtillgångar se väldigt olika ut i de finansiella 

rapporterna. Detta drabbar främst externa användare av finansiella rapporter som får svårare att 

jämföra olika företag mellan varandra.      

Transparens i finansiella rapporter är viktigt för att aktieinvesterare skall få en riktig bild av företagets 

finansiella ställning vid en investeringsbeslutsprocess. Då operationell leasing enbart redovisas i 

notform, och ibland med otillräckliga uppgifter för en fullständig insikt i hur företaget leasar, har 

externa aktörer försämrad möjlighet att få en korrekt bild av företaget. Ett företag kan till exempel 

” nyckeltal, exempelvis vid en försäljning för att uppvisa en god soliditet och 

skuldsättningsgrad, genom att enbart ingå leasingavtal som klassas som operationella, och därmed 

spegla en annan bild av företaget. Detta kan vara svårare att upptäcka för aktieinvesterare jämfört med 

aktiverade leasingtillgångar, och därmed sägs dagens redovisning av leasing ge försämrad transparens.   

Neutralitet är ytterligare en av de egenskaper i IASBs föreställningsram som redovisning av leasing 

kan strida mot. I detta fall avses att ett företag kan låta beslutsprocessen vid anskaffning av 

leasingtillgångar påverkas av redovisningsstandarden. Med neutralitet menas som nämnts ovan, att ett 

företags finansiella rapporter endast ska spegla företaget och dess finansiella status, den skall ej 

påverka vilka åtaganden och beslut företaget tar. Vid anskaffning av leasingtillgångar blir emellertid 

rna av vilken typ av leasingavtal företaget ingår stora. De stora skillnaderna i 

redovisningskonsekvenser kan därmed påverka beslutsfattare i företag att anpassa sina investeringar 

utefter vilken typ av redovisning de föredrar, med andra ord blir beslutsprocessen inte neutral 

gentemot redovisningen. För att leasingredovisningen efter en omarbetning skall kunna anses uppfylla 

kravet på neutralitet, bör därmed inte detta ”val” för beslutsfattare kvarstå.   
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4.8.4 Tillgång och skuld 
Tidigare nämndes de definitioner på en tillgång och skuld som skall aktiveras, det vill säga redovisas 

över balansräkningen. I redovisning av leasing är det inte alltid att tillgångar och skulder, som 

egentligen stämmer överens med IASBs definition, ändå redovisas i balansräkninge

tillgångar och skulder som i praktiken uppstår vid ingåendet av vissa operationella leasingavtal. Dessa 

operationella leasingtillgångar redovisas dock inte i balansräkningen enligt dagens standard. 

Tillgångar och skulder som per definition 

inte aktiverade vid vissa fall av operationell leasing, vilket är en av punkterna som IAS 17 och RR 

6:99 mottagit kritik för. 

4.9 Gränsdragningsproblem
Utvecklingen av normer går alltmer mot a

själva anpassa redovisningsförfarande efter egna intressen. Vid redovisning av leasing kritiseras 

standarden för att skapa gränsdragningsproblem med alltför allmänt hållna kriterier. Exempel 

mjuka formuleringar som återfinns i Redovisningsrådets RR 6:99, är ”huvuddelen”, och ”i det 

närmaste lika med” vars utformning anses ge utrymme för subjektiva tolkningar.

dessa lösa kriterier att företag kan anpassa de avtal som uppr

företagets egna intressen. Ett företag som vill ”banta” sin balansräkning för förbättrade nyckeltal kan 

med andra ord styra avtalen mot att klassificeras mot operationella, även ifall den leasade tillgången 

ligger väldigt nära vad som skulle klassas som finansiell leasing. Detta är det problem som därmed 

ligger till grund för flertalet av ovan nämnda konsekvenser, såsom försämrad jämförbarhet och icke

neutralitet.  

4.10 G4+1-förslaget 
På grund av de problem som dagens redovisning av leasing medför har det länge diskuterats huruvida 

standarden bör omarbetas eller ej. Den största forskningsinsatsen som gjorts för att utreda standarden 

har utförts av G4+1-gruppen, vilken består av normgivare från Australien, Kanada,

Nya Zeeland samt IASC. Gruppen har givit ut två rapporter i ämnet; 

approach (1996) och Leases: implementation of a new approach
behandlade huvudsakligen de tillgångar och skulder som uppstår vid leasingavtal. Kritik riktades mot 

att vissa tillgångar och skulder som uppstår vid ingåendet av vissa leasingkontrakt bör redovisas över 

leasetagarens balansräkning, vilket de inte gör idag. Denna rapport låg även till grund för den senare, 

där man utvecklat principerna och därtill kommit med ett förslag på hur redovisning av leasing bör 

omarbetas för att ersätta klassificeringen som används idag. 
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itioner på en tillgång och skuld som skall aktiveras, det vill säga redovisas 

över balansräkningen. I redovisning av leasing är det inte alltid att tillgångar och skulder, som 

egentligen stämmer överens med IASBs definition, ändå redovisas i balansräkninge

tillgångar och skulder som i praktiken uppstår vid ingåendet av vissa operationella leasingavtal. Dessa 

operationella leasingtillgångar redovisas dock inte i balansräkningen enligt dagens standard. 

Tillgångar och skulder som per definition enligt föreställningsramen skall aktiveras blir med andra ord 

inte aktiverade vid vissa fall av operationell leasing, vilket är en av punkterna som IAS 17 och RR 

Gränsdragningsproblem 
Utvecklingen av normer går alltmer mot att kriterier skall vara fasta och utan valfrihet för aktörer att 

själva anpassa redovisningsförfarande efter egna intressen. Vid redovisning av leasing kritiseras 

standarden för att skapa gränsdragningsproblem med alltför allmänt hållna kriterier. Exempel 

mjuka formuleringar som återfinns i Redovisningsrådets RR 6:99, är ”huvuddelen”, och ”i det 

närmaste lika med” vars utformning anses ge utrymme för subjektiva tolkningar.67

dessa lösa kriterier att företag kan anpassa de avtal som upprättas för leasade tillgångar till att passa 

företagets egna intressen. Ett företag som vill ”banta” sin balansräkning för förbättrade nyckeltal kan 

med andra ord styra avtalen mot att klassificeras mot operationella, även ifall den leasade tillgången 

r väldigt nära vad som skulle klassas som finansiell leasing. Detta är det problem som därmed 

ligger till grund för flertalet av ovan nämnda konsekvenser, såsom försämrad jämförbarhet och icke

dagens redovisning av leasing medför har det länge diskuterats huruvida 

standarden bör omarbetas eller ej. Den största forskningsinsatsen som gjorts för att utreda standarden 

gruppen, vilken består av normgivare från Australien, Kanada,

Gruppen har givit ut två rapporter i ämnet; Accounting for leases: a new 
Leases: implementation of a new approach (2000). Den första rapporten 

behandlade huvudsakligen de tillgångar och skulder som uppstår vid leasingavtal. Kritik riktades mot 

att vissa tillgångar och skulder som uppstår vid ingåendet av vissa leasingkontrakt bör redovisas över 

lket de inte gör idag. Denna rapport låg även till grund för den senare, 

där man utvecklat principerna och därtill kommit med ett förslag på hur redovisning av leasing bör 

omarbetas för att ersätta klassificeringen som används idag.  
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Förslaget går ut på att den del av leasingobjektet som leasetagaren kontrollerar skall tas upp till sitt 

verkliga värde på leasetagarens balansräkning. Tillgångar och skulder skulle då behandlas lika oavsett 

vilken typ av avtal som har upprättats, och alternativet som operatio

undanhålla leasade objekt från balansräkningen, skulle därmed försvinna.

och skulder som uppkommer vid ingåendet av ett leasingkontrakt skulle alltid aktiveras på 

leasetagarens balansräkning. Förslaget erbjuder lösning på en hel del av den problematik som dagens 

redovisning kritiseras för, men har även mötts av kritik från olika håll. Att en omarbetning bör ske 

verkar ändock vara avgjort, då FASB och IASB i juli 2006 inledde ett samarbete för a

omarbeta standarderna för leasing.

fastslaget ännu, men det anses dock sannolikt att G4+1

Figur 4.2 Teorikarta leasingredovisning efter omarbetning

4.11 Leasingredovisning efter omarbetning
Mestadels har tidigare forskning i ämnet gjorts med utgångspunkt på hur marknaden skulle påverkas 

av en kapitalisering av operationell leasing, och med en kvantitativ ansats med exempelvis 

förändringar på nyckeltal och ranking av företag. Att en kapitalisering av operationell leasing med stor 

sannolikhet kommer att genomföras blir utgångspunkten även för våra teorier om hur 

leasingredovisning kommer att te sig efter en omarbetning. Då vår ansats är av kvalitativ nat

vi dock undersöka mera av synen på leasing och konsekvenser i praktiken istället för numeriska 

förändringar. För att få ytterligare pusselbitar till att besvara vår problemformulering presenteras 

nedan teorier om hur olika aktörer på marknaden tr
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69 IASB:s hemsida http://www.iasb.org/About+Us/About+Working+Groups/Lease+Accounting.htm
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tt den del av leasingobjektet som leasetagaren kontrollerar skall tas upp till sitt 

verkliga värde på leasetagarens balansräkning. Tillgångar och skulder skulle då behandlas lika oavsett 

vilken typ av avtal som har upprättats, och alternativet som operationell leasing erbjuder idag, att helt 

undanhålla leasade objekt från balansräkningen, skulle därmed försvinna.68 Kort sagt 

och skulder som uppkommer vid ingåendet av ett leasingkontrakt skulle alltid aktiveras på 

Förslaget erbjuder lösning på en hel del av den problematik som dagens 

redovisning kritiseras för, men har även mötts av kritik från olika håll. Att en omarbetning bör ske 

verkar ändock vara avgjort, då FASB och IASB i juli 2006 inledde ett samarbete för a

omarbeta standarderna för leasing.69 Hur omarbetningen kommer te sig är med andra ord inte 

fastslaget ännu, men det anses dock sannolikt att G4+1-förslaget kommer att genomföras. 

Figur 4.2 Teorikarta leasingredovisning efter omarbetning 

Leasingredovisning efter omarbetning 
Mestadels har tidigare forskning i ämnet gjorts med utgångspunkt på hur marknaden skulle påverkas 

av en kapitalisering av operationell leasing, och med en kvantitativ ansats med exempelvis 

och ranking av företag. Att en kapitalisering av operationell leasing med stor 

sannolikhet kommer att genomföras blir utgångspunkten även för våra teorier om hur 

leasingredovisning kommer att te sig efter en omarbetning. Då vår ansats är av kvalitativ nat

vi dock undersöka mera av synen på leasing och konsekvenser i praktiken istället för numeriska 

förändringar. För att få ytterligare pusselbitar till att besvara vår problemformulering presenteras 

nedan teorier om hur olika aktörer på marknaden tros reagera på en omarbetad leasingredovisning.   
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tt den del av leasingobjektet som leasetagaren kontrollerar skall tas upp till sitt 

verkliga värde på leasetagarens balansräkning. Tillgångar och skulder skulle då behandlas lika oavsett 
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verkar ändock vara avgjort, då FASB och IASB i juli 2006 inledde ett samarbete för att se över och 
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och ranking av företag. Att en kapitalisering av operationell leasing med stor 

sannolikhet kommer att genomföras blir utgångspunkten även för våra teorier om hur 

leasingredovisning kommer att te sig efter en omarbetning. Då vår ansats är av kvalitativ natur önskar 

vi dock undersöka mera av synen på leasing och konsekvenser i praktiken istället för numeriska 

förändringar. För att få ytterligare pusselbitar till att besvara vår problemformulering presenteras 

os reagera på en omarbetad leasingredovisning.    
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4.12 Allmänna effekter av införande av G4+
De företag som idag använder sig av operationell leasing få försämrade nyckeltal av en kapitalisering 

av leasing, eftersom balansräkningen kommer att b

skuldsättningsgraden skulle försämras signifikant, vilket skulle påverka rankingen av företag. Det är 

också troligt att ett företag som får försämrad soliditet och skuldsättningsgrad får försämrad 

kreditvärdighet för lån.  

4.13 Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer
I IASBs förarbete till omarbetningen av IAS 17 tar de upp vilka likheter som finns mellan leasing och 

andra former av finansiering. Syftet är att se på likheterna mellan en vanlig 

uppstår vid ett leasingavtal, för att med hjälp av dessa kunna motivera att leasingskulden skall 

redovisas som övriga skulder. Undersökningar kring detta kan också ge en fingervisning på ifall 

leasing anses som ett substitut eller so

intresse i vårt fall då det kan förklara en stor del av vår problemformulering om hur aktörer kommer 

att påverkas vid ett nytt regelverk för leasing. Ifall leasing skulle anses vara ett viktigt 

lånefinansiering för företag skulle den redovisningstekniska omarbetningen inte bara beröra 

redovisningen utan även ha stor betydelse för finansieringssektorn i många företag. Kanske skulle 

företag som i nuläget leasar till stor del bli tvu

blir relationen mellan leasing och lånefinansiering intressant ifall det visar sig att just operationell 

leasing utgör en viktig del av företags lånefinansiering, eftersom det är här förändringar komm

ske vid en omarbetning.  

Flera undersökningar har gjorts i ämnet med liknande resultat. Den senaste i raden är en undersökning 

av Beattie et al. (2000)  som gjorde slutsatsen att leasing, och operationell leasing i synnerhet, till en 

del är ett substitut för lånefinansiering.

leasing, skulle detta med andra ord betyda att om G4+1

finansieringsformer hamna i ett helt nytt ljus. 

Med detta som grund, att leasing utanför balansräkningen som lånefinansieringsinstrument inte längre 

kommer att finnas kvar, menar vi att företag i framtiden kommer att leasa mindre. Visserligen finns 

fortfarande finansiell leasing som finansieringsinstrument kvar som alte

stor del använt sig av operationell leasing skulle därmed kunna fortsätta leasa i samma utsträckning 

som tidigare, men med den finansiella leasingformen som redovisas över balansräkningen. Vi tror 

dock att mistandet av det incitament som operationell leasing ger, i form av lånefinansiering som inte 

påverkar utseendet på balansräkningen, gör att företag kommer att omarbeta sin lånefinansiering på 

annat vis än att helt övergå till finansiell leasing. Detta speciellt då finansiell

inte alltid är det mest fördelaktiga för leasetagaren, utan mer en praktisk lösning för företag med 

likviditetsproblem eller begränsade kreditutrymmen. För ett företag utan något av dessa problem kan 

dock andra finansieringsformer såsom banklån vara mera aktuellt vid en revidering av 
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Allmänna effekter av införande av G4+-förslaget 
företag som idag använder sig av operationell leasing få försämrade nyckeltal av en kapitalisering 

av leasing, eftersom balansräkningen kommer att belastas med större skulder. Soliditet och 

skuldsättningsgraden skulle försämras signifikant, vilket skulle påverka rankingen av företag. Det är 

också troligt att ett företag som får försämrad soliditet och skuldsättningsgrad får försämrad 

Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer
I IASBs förarbete till omarbetningen av IAS 17 tar de upp vilka likheter som finns mellan leasing och 

andra former av finansiering. Syftet är att se på likheterna mellan en vanlig skuld och en skuld som 

uppstår vid ett leasingavtal, för att med hjälp av dessa kunna motivera att leasingskulden skall 

redovisas som övriga skulder. Undersökningar kring detta kan också ge en fingervisning på ifall 

leasing anses som ett substitut eller som komplement till annan lånefinansiering. Detta blir av stort 

intresse i vårt fall då det kan förklara en stor del av vår problemformulering om hur aktörer kommer 

att påverkas vid ett nytt regelverk för leasing. Ifall leasing skulle anses vara ett viktigt 

lånefinansiering för företag skulle den redovisningstekniska omarbetningen inte bara beröra 

redovisningen utan även ha stor betydelse för finansieringssektorn i många företag. Kanske skulle 

företag som i nuläget leasar till stor del bli tvungna att revidera sina finansieringsformer. I synnerhet 

blir relationen mellan leasing och lånefinansiering intressant ifall det visar sig att just operationell 

leasing utgör en viktig del av företags lånefinansiering, eftersom det är här förändringar komm

Flera undersökningar har gjorts i ämnet med liknande resultat. Den senaste i raden är en undersökning 

av Beattie et al. (2000)  som gjorde slutsatsen att leasing, och operationell leasing i synnerhet, till en 

substitut för lånefinansiering.70 För företag som idag använder sig av en stor del operationell 

leasing, skulle detta med andra ord betyda att om G4+1-förslaget går igenom kommer en av deras 

er hamna i ett helt nytt ljus.  

nd, att leasing utanför balansräkningen som lånefinansieringsinstrument inte längre 

kommer att finnas kvar, menar vi att företag i framtiden kommer att leasa mindre. Visserligen finns 

fortfarande finansiell leasing som finansieringsinstrument kvar som alternativ. Företag som idag till 

stor del använt sig av operationell leasing skulle därmed kunna fortsätta leasa i samma utsträckning 

som tidigare, men med den finansiella leasingformen som redovisas över balansräkningen. Vi tror 

itament som operationell leasing ger, i form av lånefinansiering som inte 

påverkar utseendet på balansräkningen, gör att företag kommer att omarbeta sin lånefinansiering på 

annat vis än att helt övergå till finansiell leasing. Detta speciellt då finansiell leasing rent ekonomiskt 

inte alltid är det mest fördelaktiga för leasetagaren, utan mer en praktisk lösning för företag med 

likviditetsproblem eller begränsade kreditutrymmen. För ett företag utan något av dessa problem kan 

såsom banklån vara mera aktuellt vid en revidering av 
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som tidigare, men med den finansiella leasingformen som redovisas över balansräkningen. Vi tror 

itament som operationell leasing ger, i form av lånefinansiering som inte 

påverkar utseendet på balansräkningen, gör att företag kommer att omarbeta sin lånefinansiering på 

leasing rent ekonomiskt 

inte alltid är det mest fördelaktiga för leasetagaren, utan mer en praktisk lösning för företag med 

likviditetsproblem eller begränsade kreditutrymmen. För ett företag utan något av dessa problem kan 

såsom banklån vara mera aktuellt vid en revidering av 
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finansieringsformer. Även Goodacre (2003) håller med om möjligheten att ett införande av G4 + 1

förslaget skulle leda till att företag i mindre omfattning skulle välja leasing som 

finansieringsinstrument.71 Slutsatsen vi drar av undersökningen är med andra ord att många företag vid 

en kapitalisering av operationell leasing skulle leasa i mindre omfattning, och istället välja andra 

finansieringsformer. Därmed har vi en teori som förklarar hur en av aktörer

reagera, vilket i sin tur bör ge efterverkningar för andra aktörer, varvid kommande teorier tar vid för 

att ge oss ytterligare pusselbitar. 

4.14 Riskförskjutning och dyrare finansiering
I många fall sätter en ny standard igång en process där marknaden försöker finna nya vägar att gå för 

att bäst tjäna sina egna intressen. Försök att komma förbi en ny redovisningsstandard av leasing, så att 

leasingtillgångarna ändå kan hållas utanför balan

omarbetning av standardavtalen. Detta är en av de punkter som G4+1

då risken är att man bara hamnar i en ny ond cirkel där en nya standard leder till nya kontrakt, som 

leder till en ny standard osv.  

I en undersökning av Beattie et al. (2006) antog både användare och tillverkare av finansiella rapporter 

att vägar för att kringgå G4+1-förslaget skulle hittas. Undersökningens slutsats är att avtalen kommer 

att få kortare löptider och innehålla optioner för uppsägning eller förlängning av kontrakten. På så sätt 

skulle man minimera värdet för den del av leasingtillgången som skall redovisas på balansräkningen, 

eftersom man som leasetagare endast behöver aktivera den del av tillgången s

Goodacre (2003) är inne på samma spår, och menar dessutom att en förändring av avtalen till kortare 

löptider och optioner till förlängning skulle innebära en förskjutning av risk. Ifall ett företag med en 

option till förlängning upplever en värdeminskning på det leasade objektet på grund av förändringar på 

marknaden, är det mindre troligt att företaget väljer att förlänga kontraktet. Det blir då leasegivaren 

som drabbas av värdeminskningen, som står som ägare för en tillgång som ingen 

vill hyra. Risken sägs därmed övergå från leasetagaren till leasegivaren.

För att slippa aktivera stora värden på tillgångar på balansräkningen kommer alltså leasetagare sträva 

mot kortare löptider på avtalen, för att endast behöva akt

kontrollerar under den korta perioden. Detta leder i sin tur till en ökad risk för leasegivaren då 

leasetagaren inte kommer att förlänga sitt avtal ifall marknadsförändringar har gjort att tillgången inte 

längre är attraktiv. Marknadens anpassning för att undkomma påverkan på balansräkningen kommer 

med andra ord innebära en förändring i förhållandet mellan leasegivare och leasetagare, vilket blir av 

stort intresse för att besvara vår problemformulering då sådana förändrin

förutsättningar för flera aktörer på leasingmarknaden. 
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finansieringsformer. Även Goodacre (2003) håller med om möjligheten att ett införande av G4 + 1

förslaget skulle leda till att företag i mindre omfattning skulle välja leasing som 

Slutsatsen vi drar av undersökningen är med andra ord att många företag vid 

en kapitalisering av operationell leasing skulle leasa i mindre omfattning, och istället välja andra 

finansieringsformer. Därmed har vi en teori som förklarar hur en av aktörerna på marknaden tros 

reagera, vilket i sin tur bör ge efterverkningar för andra aktörer, varvid kommande teorier tar vid för 

e oss ytterligare pusselbitar.  

Riskförskjutning och dyrare finansiering 
I många fall sätter en ny standard igång en process där marknaden försöker finna nya vägar att gå för 

att bäst tjäna sina egna intressen. Försök att komma förbi en ny redovisningsstandard av leasing, så att 

leasingtillgångarna ändå kan hållas utanför balansräkningen skulle exempelvis kunna vara en 

omarbetning av standardavtalen. Detta är en av de punkter som G4+1-förslaget har mottagit kritik för, 

då risken är att man bara hamnar i en ny ond cirkel där en nya standard leder till nya kontrakt, som 

I en undersökning av Beattie et al. (2006) antog både användare och tillverkare av finansiella rapporter 

förslaget skulle hittas. Undersökningens slutsats är att avtalen kommer 

h innehålla optioner för uppsägning eller förlängning av kontrakten. På så sätt 

skulle man minimera värdet för den del av leasingtillgången som skall redovisas på balansräkningen, 

eftersom man som leasetagare endast behöver aktivera den del av tillgången som man kontrollerar.

Goodacre (2003) är inne på samma spår, och menar dessutom att en förändring av avtalen till kortare 

löptider och optioner till förlängning skulle innebära en förskjutning av risk. Ifall ett företag med en 

ver en värdeminskning på det leasade objektet på grund av förändringar på 

marknaden, är det mindre troligt att företaget väljer att förlänga kontraktet. Det blir då leasegivaren 

som drabbas av värdeminskningen, som står som ägare för en tillgång som ingen leasetagare längre 

vill hyra. Risken sägs därmed övergå från leasetagaren till leasegivaren.73  

För att slippa aktivera stora värden på tillgångar på balansräkningen kommer alltså leasetagare sträva 

mot kortare löptider på avtalen, för att endast behöva aktivera den del av tillgången som man 

kontrollerar under den korta perioden. Detta leder i sin tur till en ökad risk för leasegivaren då 

leasetagaren inte kommer att förlänga sitt avtal ifall marknadsförändringar har gjort att tillgången inte 

ktiv. Marknadens anpassning för att undkomma påverkan på balansräkningen kommer 

med andra ord innebära en förändring i förhållandet mellan leasegivare och leasetagare, vilket blir av 

stort intresse för att besvara vår problemformulering då sådana förändringar troligtvis medför andra 

förutsättningar för flera aktörer på leasingmarknaden.  
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I en undersökning av Beattie et al. (2006) antog både användare och tillverkare av finansiella rapporter 

förslaget skulle hittas. Undersökningens slutsats är att avtalen kommer 

h innehålla optioner för uppsägning eller förlängning av kontrakten. På så sätt 

skulle man minimera värdet för den del av leasingtillgången som skall redovisas på balansräkningen, 

om man kontrollerar.72 

Goodacre (2003) är inne på samma spår, och menar dessutom att en förändring av avtalen till kortare 

löptider och optioner till förlängning skulle innebära en förskjutning av risk. Ifall ett företag med en 

ver en värdeminskning på det leasade objektet på grund av förändringar på 

marknaden, är det mindre troligt att företaget väljer att förlänga kontraktet. Det blir då leasegivaren 

leasetagare längre 

För att slippa aktivera stora värden på tillgångar på balansräkningen kommer alltså leasetagare sträva 

ivera den del av tillgången som man 

kontrollerar under den korta perioden. Detta leder i sin tur till en ökad risk för leasegivaren då 

leasetagaren inte kommer att förlänga sitt avtal ifall marknadsförändringar har gjort att tillgången inte 

ktiv. Marknadens anpassning för att undkomma påverkan på balansräkningen kommer 

med andra ord innebära en förändring i förhållandet mellan leasegivare och leasetagare, vilket blir av 

gar troligtvis medför andra 

 

Assessing the potential impact of lease accounting reform: a review of the 

accounting reform and economic 

The International Journal of Accounting 41 (1): 75-103.  

ssessing the potential impact of lease accounting reform: a review of the 



Leasing idag och imorgon

 
 

13 
dec 

4.15 Marknadsanpassning 
Baserat på föregående två teorier kan vi dra vissa slutsatser om hur leasegivare och säljare kan komma 

att påverkas. E contrario mot ovanstående 

leasa, och därmed leasa mindre, antar vi att leasegivare och säljare kommer att tvingas attrahera 

kunder på annat sätt. Ifall företag kommer att leasa mindre blir konkurrensen hårdare, och leasegiva

och säljare får större krav på sig att erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden för att fortsätta attrahera 

kunder till att leasa.  

Enligt teorin om nya sätt för att undkomma påverkan på balansräkningen ser vi dessutom att det är 

troligt att avtalen förändras mot en riskförskjutning från leasetagare till leasegivare. Ifall leasegivare 

måste ta på sig en större risk kommer de troligtvis

dels kommer leaseavgifterna bli högre för att kompensera den ökade risken. Leasing som 

finansieringsform skulle därmed bli både bli krångligare och dyrare. Att marknaden upplever att färre 

kunder vill leasa samt att finansieringsformen leasing blir dyrare och krångligare bör leda till en 

anpassning hos leasegivare och säljare. Dessa kommer att bli nödda att presentera nya attraktiva 

lösningar för sina kunder ifall leasingmarknaden i framtiden skall vara 

vi undersöka ifall detta kan stämma, och om så är fallet eventuellt vilka anpassningar som skulle 

kunna frambringas av de olika aktörerna. 

4.16 Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre låneränta
Ytterligare ett argument för ovanstående diskussion, att företag i framtiden inte kommer att anamma 

finansiell leasing som substitut för all dagens operationella leasing, kan vara bankernas förfaranden 

vid kreditkontroller. Hartman och Sami (1989) gjorde en undersökning med

ombads uppskatta vilken låneränta och kreditvärdighet olika företag skulle tilldelas. Företagen var 

uppdelade i grupper med stor andel operationell leasing, stor andel finansiell leasing samt ingen 

leasing alls. Resultatet blev att gruppen

gruppen med ingen leasing alls. Gruppen med stor andel finansiell leasing tilldelades däremot en 

högre låneränta och lägre kreditvärdighet än de båda andra grupperna, trots att den gruppens 

finansiella status är mest lik gruppen med operationell leasing.

företag olika beroende på vilket sätt de redovisade sina leasade tillgångar, möjligtvis på grund av att 

informationen om operationell leasing i notform gick de

Resultatet är av stort intresse för att kunna förklara vår problemformulering, då det säger oss hur vi 

kan anta att banker reagerar på olika typer av redovisning av leasing, och därmed också hur de kan 

tänkas att reagera på en förändring av leasi

sägas att tidigare diskussion, om att företag kommer att leasa mindre efter en omarbetning, nu får 

ytterligare ett stöttande argument. Detta då det blir tydligt att operationell leasing haft ännu en fö

gentemot finansiell leasing; att banker behandlat ett företag med operationell leasing fördelaktigt 

gentemot ett företag med finansiell leasing. Ännu ett incitament till att leasa skulle därmed försvinna 

vid en kapitalisering av operationell leasing. 

andel operationell leasing kommer att få högre låneränta och lägre kreditvärdighet av banker efter en 

omarbetning. Detta eftersom undersökningen visar att banker blir missledda av hur man redovis
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Marknadsanpassning  
Baserat på föregående två teorier kan vi dra vissa slutsatser om hur leasegivare och säljare kan komma 

att påverkas. E contrario mot ovanstående teori om att företag kommer att mista incitament till att 

leasa, och därmed leasa mindre, antar vi att leasegivare och säljare kommer att tvingas attrahera 

kunder på annat sätt. Ifall företag kommer att leasa mindre blir konkurrensen hårdare, och leasegiva

och säljare får större krav på sig att erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden för att fortsätta attrahera 

Enligt teorin om nya sätt för att undkomma påverkan på balansräkningen ser vi dessutom att det är 

troligt att avtalen förändras mot en riskförskjutning från leasetagare till leasegivare. Ifall leasegivare 

måste ta på sig en större risk kommer de troligtvis att dels kräva andra säkerheter av leasetagarna, och 

dels kommer leaseavgifterna bli högre för att kompensera den ökade risken. Leasing som 

finansieringsform skulle därmed bli både bli krångligare och dyrare. Att marknaden upplever att färre 

easa samt att finansieringsformen leasing blir dyrare och krångligare bör leda till en 

anpassning hos leasegivare och säljare. Dessa kommer att bli nödda att presentera nya attraktiva 

lösningar för sina kunder ifall leasingmarknaden i framtiden skall vara lika stor som idag. Här ämnar 

vi undersöka ifall detta kan stämma, och om så är fallet eventuellt vilka anpassningar som skulle 

kunna frambringas av de olika aktörerna.  

Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre låneränta
gument för ovanstående diskussion, att företag i framtiden inte kommer att anamma 

finansiell leasing som substitut för all dagens operationella leasing, kan vara bankernas förfaranden 

vid kreditkontroller. Hartman och Sami (1989) gjorde en undersökning med 500 bankmän som 

ombads uppskatta vilken låneränta och kreditvärdighet olika företag skulle tilldelas. Företagen var 

uppdelade i grupper med stor andel operationell leasing, stor andel finansiell leasing samt ingen 

leasing alls. Resultatet blev att gruppen med stor andel operationell leasing fick liknande resultat med 

gruppen med ingen leasing alls. Gruppen med stor andel finansiell leasing tilldelades däremot en 

högre låneränta och lägre kreditvärdighet än de båda andra grupperna, trots att den gruppens 

nansiella status är mest lik gruppen med operationell leasing.74 Med andra ord värderade bankerna 

företag olika beroende på vilket sätt de redovisade sina leasade tillgångar, möjligtvis på grund av att 

informationen om operationell leasing i notform gick dem förbi.  

Resultatet är av stort intresse för att kunna förklara vår problemformulering, då det säger oss hur vi 

kan anta att banker reagerar på olika typer av redovisning av leasing, och därmed också hur de kan 

tänkas att reagera på en förändring av leasingredovisning. Som slutsats av undersökningen kan dels 

sägas att tidigare diskussion, om att företag kommer att leasa mindre efter en omarbetning, nu får 

ytterligare ett stöttande argument. Detta då det blir tydligt att operationell leasing haft ännu en fö

gentemot finansiell leasing; att banker behandlat ett företag med operationell leasing fördelaktigt 

gentemot ett företag med finansiell leasing. Ännu ett incitament till att leasa skulle därmed försvinna 

vid en kapitalisering av operationell leasing. En annan slutsats blir att företag som tidigare haft en stor 

andel operationell leasing kommer att få högre låneränta och lägre kreditvärdighet av banker efter en 

omarbetning. Detta eftersom undersökningen visar att banker blir missledda av hur man redovis
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Baserat på föregående två teorier kan vi dra vissa slutsatser om hur leasegivare och säljare kan komma 

teori om att företag kommer att mista incitament till att 

leasa, och därmed leasa mindre, antar vi att leasegivare och säljare kommer att tvingas attrahera 

kunder på annat sätt. Ifall företag kommer att leasa mindre blir konkurrensen hårdare, och leasegivare 

och säljare får större krav på sig att erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden för att fortsätta attrahera 

Enligt teorin om nya sätt för att undkomma påverkan på balansräkningen ser vi dessutom att det är 

troligt att avtalen förändras mot en riskförskjutning från leasetagare till leasegivare. Ifall leasegivare 

att dels kräva andra säkerheter av leasetagarna, och 

dels kommer leaseavgifterna bli högre för att kompensera den ökade risken. Leasing som 

finansieringsform skulle därmed bli både bli krångligare och dyrare. Att marknaden upplever att färre 

easa samt att finansieringsformen leasing blir dyrare och krångligare bör leda till en 

anpassning hos leasegivare och säljare. Dessa kommer att bli nödda att presentera nya attraktiva 

lika stor som idag. Här ämnar 

vi undersöka ifall detta kan stämma, och om så är fallet eventuellt vilka anpassningar som skulle 

 

Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre låneränta 
gument för ovanstående diskussion, att företag i framtiden inte kommer att anamma 

finansiell leasing som substitut för all dagens operationella leasing, kan vara bankernas förfaranden 

500 bankmän som 

ombads uppskatta vilken låneränta och kreditvärdighet olika företag skulle tilldelas. Företagen var 

uppdelade i grupper med stor andel operationell leasing, stor andel finansiell leasing samt ingen 

med stor andel operationell leasing fick liknande resultat med 

gruppen med ingen leasing alls. Gruppen med stor andel finansiell leasing tilldelades däremot en 

högre låneränta och lägre kreditvärdighet än de båda andra grupperna, trots att den gruppens 

Med andra ord värderade bankerna 

företag olika beroende på vilket sätt de redovisade sina leasade tillgångar, möjligtvis på grund av att 

Resultatet är av stort intresse för att kunna förklara vår problemformulering, då det säger oss hur vi 

kan anta att banker reagerar på olika typer av redovisning av leasing, och därmed också hur de kan 

ngredovisning. Som slutsats av undersökningen kan dels 

sägas att tidigare diskussion, om att företag kommer att leasa mindre efter en omarbetning, nu får 

ytterligare ett stöttande argument. Detta då det blir tydligt att operationell leasing haft ännu en fördel 

gentemot finansiell leasing; att banker behandlat ett företag med operationell leasing fördelaktigt 

gentemot ett företag med finansiell leasing. Ännu ett incitament till att leasa skulle därmed försvinna 

En annan slutsats blir att företag som tidigare haft en stor 

andel operationell leasing kommer att få högre låneränta och lägre kreditvärdighet av banker efter en 

omarbetning. Detta eftersom undersökningen visar att banker blir missledda av hur man redovisar 

The impact of accounting treatment of leasing contracts of user decision 
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leasingtillgångar. De leasingtillgångar som redovisas över balansräkningen uppmärksammades i 

kreditkontrollsförfarandet hos banker, men inte de som enbart var redovisade i noter. Med de nya 

redovisningsreglerna kommer alltså inte denna åtskillnad kunna 

därmed företag som på grund av operationell leasing tidigare åtnjutit fördelen med en lägre och högre 

kreditvärdighet, inte längre ha denna fördel. Imhoff m.fl. har vidare presenterat troliga konsekvenser 

av detta, där de anser att ett litet företag med begränsad likviditet, skulle med försämrad 

kreditvärdighet drabbas av svårigheter med nyinvesteringar, och möjligtvis problem med att 

expandera.75  

4.17 Analytiker får en mer rättvisande bild
Syftet med finansiella rapporter är att ge olika användare underlag för beslut i ekonomiska frågor.

IASBs föreställningsram för hur finansiella rapporter skall utformas har därmed dessa externa aktörers 

intressen som fokus, och även i fallet med redovisning av leasing är det dessa 

som ska ligga till grund för hur rapporteringen är utformad. 

De stora fördelarna som G4+1-förslaget skulle medföra är att avtal som är lika varandra redovisas lika 

i balansräkningen, och avtal som är olika varandra redovisas olika. 

förbättras därmed ansenligt. Förslaget innebär även att gränsdragningsproblemet försvinner, eftersom 

leasing inte längre skall klassificeras som antingen operationell eller finansiell. Då inga mjuka 

formuleringar för klassificering kvarstår i standarden, går vi dessutom i rätt riktning för att motverka 

subjektiva tolkningar samt medveten manipulering av balansräkningen. Vi kan även se att ramverkets 

norm om neutralitet skulle efterlevas bättre, eftersom aktörerna på marknaden i

att bestämma vilken typ av redovisningsförfarande de föredrar. För externa användare av finansiella 

rapporter skulle det teoretiskt sett bli lättare att få en korrekt bild av företagets finansiella ställning, då 

alla leasade tillgångar redovisas i balansräkningen och inte i notform. En förbättrad genomsyn innebär 

alltså att redovisningen blivit mer transparent. Då även ramverkets definition av tillgångar och skulder 

överensstämmer med hur tillgångar och skulder skulle behandlas med 

ser vi att alla nämnda kriterier från IASBs föreställningsram skulle åtlydas i högre grad med G4+1

förslaget. Kort och koncist – analytiker av finansiella rapporter skulle få en mer rättvisande bild av 

företags finansiella status efter en omarbetning av leasingredovisningen. Denna teori ämnar vi låta 

ligga till grund för att undersöka ifall en anpassning mot föreställningsramen även i praktiken anses ge 

analytiker en mer rättvisande bild av finansiella rapporter, varvid vi skul

på leasingmarknaden skulle påverkas a

4.18 Kritik mot teorier 
De flesta teorier och undersökningar som presenteras bemöts av mer eller mindre kritik, vilket är ett 

sunt sätt testa dess sanningskriterier. Så gäller även de teorier som vi presenterat ovan, och här vill vi 

kort presentera en del av den kritik som skulle kunna riktas mot dessa.

                                                        
75 Imhoff, E., Lipe, R., Wright, D. (1991). 

(1): 51–63. 
76 Föreställningsram, punkt 12 http://www.esv.se/download/18.381a53100506cbef980002118/2002
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leasingtillgångar. De leasingtillgångar som redovisas över balansräkningen uppmärksammades i 

kreditkontrollsförfarandet hos banker, men inte de som enbart var redovisade i noter. Med de nya 

redovisningsreglerna kommer alltså inte denna åtskillnad kunna ske, och enligt undersökningen skulle 

därmed företag som på grund av operationell leasing tidigare åtnjutit fördelen med en lägre och högre 

kreditvärdighet, inte längre ha denna fördel. Imhoff m.fl. har vidare presenterat troliga konsekvenser 

de anser att ett litet företag med begränsad likviditet, skulle med försämrad 

kreditvärdighet drabbas av svårigheter med nyinvesteringar, och möjligtvis problem med att 

Analytiker får en mer rättvisande bild 
orter är att ge olika användare underlag för beslut i ekonomiska frågor.

IASBs föreställningsram för hur finansiella rapporter skall utformas har därmed dessa externa aktörers 

intressen som fokus, och även i fallet med redovisning av leasing är det dessa externa aktörers behov 

ur rapporteringen är utformad.  

förslaget skulle medföra är att avtal som är lika varandra redovisas lika 

i balansräkningen, och avtal som är olika varandra redovisas olika. Jämförbarheten mellan företag 

förbättras därmed ansenligt. Förslaget innebär även att gränsdragningsproblemet försvinner, eftersom 

leasing inte längre skall klassificeras som antingen operationell eller finansiell. Då inga mjuka 

ering kvarstår i standarden, går vi dessutom i rätt riktning för att motverka 

subjektiva tolkningar samt medveten manipulering av balansräkningen. Vi kan även se att ramverkets 

norm om neutralitet skulle efterlevas bättre, eftersom aktörerna på marknaden inte längre har valfrihet 

att bestämma vilken typ av redovisningsförfarande de föredrar. För externa användare av finansiella 

rapporter skulle det teoretiskt sett bli lättare att få en korrekt bild av företagets finansiella ställning, då 

ngar redovisas i balansräkningen och inte i notform. En förbättrad genomsyn innebär 

alltså att redovisningen blivit mer transparent. Då även ramverkets definition av tillgångar och skulder 

överensstämmer med hur tillgångar och skulder skulle behandlas med detta redovisningsförfarande, 

ser vi att alla nämnda kriterier från IASBs föreställningsram skulle åtlydas i högre grad med G4+1

analytiker av finansiella rapporter skulle få en mer rättvisande bild av 

tus efter en omarbetning av leasingredovisningen. Denna teori ämnar vi låta 

ligga till grund för att undersöka ifall en anpassning mot föreställningsramen även i praktiken anses ge 

analytiker en mer rättvisande bild av finansiella rapporter, varvid vi skulle se hur ytterligare en aktör 

på leasingmarknaden skulle påverkas av en revidering av standarden.  

 
De flesta teorier och undersökningar som presenteras bemöts av mer eller mindre kritik, vilket är ett 

skriterier. Så gäller även de teorier som vi presenterat ovan, och här vill vi 

kort presentera en del av den kritik som skulle kunna riktas mot dessa. 

                
Imhoff, E., Lipe, R., Wright, D. (1991). Operating leases: Impact of constructive capitalization. Accounting Horizons

http://www.esv.se/download/18.381a53100506cbef980002118/2002

 

leasingtillgångar. De leasingtillgångar som redovisas över balansräkningen uppmärksammades i 

kreditkontrollsförfarandet hos banker, men inte de som enbart var redovisade i noter. Med de nya 

ske, och enligt undersökningen skulle 

därmed företag som på grund av operationell leasing tidigare åtnjutit fördelen med en lägre och högre 

kreditvärdighet, inte längre ha denna fördel. Imhoff m.fl. har vidare presenterat troliga konsekvenser 

de anser att ett litet företag med begränsad likviditet, skulle med försämrad 

kreditvärdighet drabbas av svårigheter med nyinvesteringar, och möjligtvis problem med att 

 

orter är att ge olika användare underlag för beslut i ekonomiska frågor.76 

IASBs föreställningsram för hur finansiella rapporter skall utformas har därmed dessa externa aktörers 

externa aktörers behov 

förslaget skulle medföra är att avtal som är lika varandra redovisas lika 

Jämförbarheten mellan företag 

förbättras därmed ansenligt. Förslaget innebär även att gränsdragningsproblemet försvinner, eftersom 

leasing inte längre skall klassificeras som antingen operationell eller finansiell. Då inga mjuka 

ering kvarstår i standarden, går vi dessutom i rätt riktning för att motverka 

subjektiva tolkningar samt medveten manipulering av balansräkningen. Vi kan även se att ramverkets 

nte längre har valfrihet 

att bestämma vilken typ av redovisningsförfarande de föredrar. För externa användare av finansiella 

rapporter skulle det teoretiskt sett bli lättare att få en korrekt bild av företagets finansiella ställning, då 

ngar redovisas i balansräkningen och inte i notform. En förbättrad genomsyn innebär 

alltså att redovisningen blivit mer transparent. Då även ramverkets definition av tillgångar och skulder 

detta redovisningsförfarande, 

ser vi att alla nämnda kriterier från IASBs föreställningsram skulle åtlydas i högre grad med G4+1-

analytiker av finansiella rapporter skulle få en mer rättvisande bild av 

tus efter en omarbetning av leasingredovisningen. Denna teori ämnar vi låta 

ligga till grund för att undersöka ifall en anpassning mot föreställningsramen även i praktiken anses ge 

le se hur ytterligare en aktör 

 

De flesta teorier och undersökningar som presenteras bemöts av mer eller mindre kritik, vilket är ett 

skriterier. Så gäller även de teorier som vi presenterat ovan, och här vill vi 

Accounting Horizons 5 

http://www.esv.se/download/18.381a53100506cbef980002118/2002-8.pdf 



Leasing idag och imorgon 

 
44 

 
 

13 
dec 

Inledningsvis menar vissa kritiker att undersökningen som visar att banker skulle ge företag med 

operationell leasing lägre låneränta och lägre kreditvärdighet, kan motsägas. Till exempel skulle en 

möjlig förklaring till utslaget kunna vara att kreditanalytikerna vid banken varit medvetna om andelen 

operationell leasing, men helt enkelt inte gjort samma riskbedömning av de operationella 

leasingtillgångarna som de finansiella. Med andra ord har de beaktat alla leasingtillgångar, men gjort 

annorlunda riskbedömning för de olika avtalen. Denna förklaring blir dock ej helt acceptabel, då det på 

grund av gränsdragningsproblemen med leasingredovisning finns leasingavtal som är näst intill 

identiska, men som ändå redovisas som olika typer. Därmed finns sämre belägg för att de per 

automatik skulle värderas olika vad gäller risk.  

En annan kritik som riktats mot samma teori, menar att studien som Hartman och Sami gjorde inte 

längre är applicerbar på grund av att marknaden idag har vant sig vid leasing på ett helt annat sätt än 

man hade för nästan 20 år sedan. Kritikerna menar att kreditanalytikerna justerar sina analyser för 

operationell leasing idag, och får stöd bland annat av en undersökning i Standard & Poor’s Corporate 

Ratings Criteria (2002).77 Här finns dock flertalet undersökningar som stöder Hartman och Samis 

undersökning utförda mellan 1981-1995. Det är helt enkelt flera undersökningar som står emot 

varandra. Att kritikerna mot teorin har en mer uppdaterad undersökning bakom sig, kan ställas mot 

mängden av liknande undersökningar som visade samma resultat under en lång tidsperiod. Detta 

kommer vi att diskutera vidare i analysdelen av vår uppsats. 

Ovanstående meningsskiljaktigheter grundar sig i de flesta fall i frågan om marknaden har beaktat all 

information som finns eller inte. Att bankmän skulle bedöma företags kreditvärdighet olika beroende 

på hur de redovisar leasingtillgångar beror på ifall de har justerat sina analyser med information som 

faktiskt finns tillgänglig i notform, eller inte. Samma diskussion kan föras i frågan om hur analytiker i 

allmänhet skulle få en mer rättvisande bild eller inte. Teorin om att redovisningen ska anpassas bättre 

mot IASBs föreställningsram för att därmed ge analytiker en mer rättvisande blid, har därför också 

kritiserats. Man menar att vid en så kallad effektiv marknad så har analytiker inte behov av en 

revidering av redovisningsrekommendationerna för leasing. En effektiv marknad tar redan hänsyn till 

all tillgänglig information som finns då den bedömer ett företag. I praktiken skulle omarbetningen 

innebära att man flyttar information från en plats i redovisningen till en annan, och en effektiv 

marknad påverkas endast ifall ny information uppkommer. Därmed är analytiker opåverkade. 

Resonemanget gäller även om man antar att marknaden endast är halvstarkt effektiv, då även det 

grundar sig på tanken att endast ny information påverkar aktörerna i deras beslutsprocess. Enligt den 

halvstarka effektiva marknaden blir all information som är publik och förståelig beaktad.78 Frågan som 

kvarstår blir då för vem som omarbetningen skulle göras för, ifall marknaden inte på något sätt 

missgynnas av hur redovisningen ser ut idag. IASBs föreställningsram skulle därmed vara källan till 

att man anser att rekommendationerna bör omarbetas, trots att ingen i praktiken har ett behov av det. 

Även detta kommer vi att diskutera vidare i analysdelen.  

 

                                                        
77 Standard & Poor’s. (2002). Corporate Ratings Criteria. New York, NY: Standard & Poor’s.  
78 Kristina Artsberg, Redovisningsteori, -policy och  -praxis, (Trelleborg: Berlings Skogs, 2003), s. 78. 
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5 Empiri 

I empiridelen presenteras en sammanfattning av de intervjuer som ingått i vår undersökning. 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med öppna intervjuer, och vi presenterar de 
delar av respondenternas svar som vi finner intressanta för vårt ämne. Respo
presenteras var för sig, eftersom vi vill återge en helhetsbild av varje respondents perspektiv 
på frågeställningarna utan att bryta någon argumentationskedja. Utgångspunkten för alla 
intervjuer är mallen för frågeformulär som bifogats, men då vi
har mallen anpassats efter respondenterna med exempelvis varierande följdfrågor beroende 
på respondentens svar. Intervjuerna presenteras i texten i samma ordning som de genomförts, 
för att på bästa sätt återge  hur vi som in

5.1 Intervju med David Lindström, Carl Lamm
David Lindström är utbildad civilekonom och arbetar som säljare på Carl Lamm. Carl Lamm 
erbjuder dokumenthanteringslösningar och IT
kunder till allra största del genom operationell leasing. Lindström har tidigare arbetat på 
finansbolaget GE Capital Solutions. Således har han praktisk erfarenhet från två av de parter 
som ett trepartsförhållande vid leasing innefattar 
 

5.1.1 Tema 1 – Carl Lamms roll på marknaden
Carl Lamm hyr ut kopieringsmaskiner, skrivare, servrar och tjänster på antingen hyresavtal, 

leasingavtal eller funktionshyresavtal.

sett har Carl Lamm arbetat mot medelstora och stora företag, men vi har på senare tid även vänt oss 

mot mindre företag. Det vanligaste är att vi hyr ut våra produkter. Efter det är köp näst vanligast, och 

leasing är minst vanligt. Det här med funktion

kunden, inte en produkt. En kund som efterfrågar att exempelvis kunna skriva ut 1000 st. dubbelsidiga 

färgkopior varje månad får ett funktionshyresavtal som ålägger Carl Lamm att tillgodose det behove

Vilken maskin vi ställer dit spelar sedan ingen roll, huvudsaken är att den fyller den efterfrågade 

funktionen. Det är med andra ord en tjänst de hyr

Helst vill vi att våra kunder ska hyra eller funktionshyra våra produkte

När vi kommer i kontakt med ett företag är det alltså vi som föreslår den typen av avtal. Det finns 

också företag som själva efterfrågar hyra, och det är främst större företag. För stora företag handlar det 

oftast om stora summor pengar, och då är hyra klart vanligast. Funktionshyra brukar vi själva få 

informera kunderna om vad det är för något då många inte är medvetna om detta alternativ ännu. I 

                                                        
79 Det David refererar till som hyresavtal är per definition operationell leasing. Med leasingavtal menar 
han att leasetagaren förbundit sig att köpa ut o
leasing. Funktionshyresavtal klassificeras ej som leasing då det är en tjänst, och inte ett objekt som 
hyrs ut. Davids egna uttryck för de olika avtalsformerna är dock de som används även fortsät
intervjun.  
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I empiridelen presenteras en sammanfattning av de intervjuer som ingått i vår undersökning. 
Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med öppna intervjuer, och vi presenterar de 
delar av respondenternas svar som vi finner intressanta för vårt ämne. Respo
presenteras var för sig, eftersom vi vill återge en helhetsbild av varje respondents perspektiv 
på frågeställningarna utan att bryta någon argumentationskedja. Utgångspunkten för alla 
intervjuer är mallen för frågeformulär som bifogats, men då vi använt oss av öppna intervjuer 
har mallen anpassats efter respondenterna med exempelvis varierande följdfrågor beroende 
på respondentens svar. Intervjuerna presenteras i texten i samma ordning som de genomförts, 
för att på bästa sätt återge  hur vi som intervjuare utvecklats under arbetets gång. 

Intervju med David Lindström, Carl Lamm 
David Lindström är utbildad civilekonom och arbetar som säljare på Carl Lamm. Carl Lamm 
erbjuder dokumenthanteringslösningar och IT-lösningar, och förmedlar sina produ
kunder till allra största del genom operationell leasing. Lindström har tidigare arbetat på 
finansbolaget GE Capital Solutions. Således har han praktisk erfarenhet från två av de parter 
som ett trepartsförhållande vid leasing innefattar – säljare och leasegivare.

Carl Lamms roll på marknaden 
Carl Lamm hyr ut kopieringsmaskiner, skrivare, servrar och tjänster på antingen hyresavtal, 

leasingavtal eller funktionshyresavtal.79 Vi kan också sälja produkterna direkt till kunden. Tradition

sett har Carl Lamm arbetat mot medelstora och stora företag, men vi har på senare tid även vänt oss 

mot mindre företag. Det vanligaste är att vi hyr ut våra produkter. Efter det är köp näst vanligast, och 

leasing är minst vanligt. Det här med funktionshyra är det senaste, varvid vi hyr ut en funktion till 

kunden, inte en produkt. En kund som efterfrågar att exempelvis kunna skriva ut 1000 st. dubbelsidiga 

färgkopior varje månad får ett funktionshyresavtal som ålägger Carl Lamm att tillgodose det behove

Vilken maskin vi ställer dit spelar sedan ingen roll, huvudsaken är att den fyller den efterfrågade 

funktionen. Det är med andra ord en tjänst de hyr, ett samarbete med Carl Lamm. 

Helst vill vi att våra kunder ska hyra eller funktionshyra våra produkter, då det binder kunden till oss. 

När vi kommer i kontakt med ett företag är det alltså vi som föreslår den typen av avtal. Det finns 

också företag som själva efterfrågar hyra, och det är främst större företag. För stora företag handlar det 

summor pengar, och då är hyra klart vanligast. Funktionshyra brukar vi själva få 

informera kunderna om vad det är för något då många inte är medvetna om detta alternativ ännu. I 

                
Det David refererar till som hyresavtal är per definition operationell leasing. Med leasingavtal menar 

han att leasetagaren förbundit sig att köpa ut objektet efter leasingavtalets slut, det vill säga finansiell 
leasing. Funktionshyresavtal klassificeras ej som leasing då det är en tjänst, och inte ett objekt som 
hyrs ut. Davids egna uttryck för de olika avtalsformerna är dock de som används även fortsät
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leasing. Funktionshyresavtal klassificeras ej som leasing då det är en tjänst, och inte ett objekt som 
hyrs ut. Davids egna uttryck för de olika avtalsformerna är dock de som används även fortsättningsvis i 
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övrigt när det gäller olika finansieringsformer kan man generellt säga att me

har ökat, förr visste kanske inte alla vad hyra innebar, att det finns eventuella restvärden osv. Det har 

kunderna börjat bli införstådda i 

De avtal som vi använder är standardavtal. Då en affär är up

som vi har på kunden, och den fordran säljer vi sedan vidare till ett finansbolag. Kunden har därmed 

aldrig kontakt med själva finansbolaget, men det är finansbolaget som står för hela risken ifall kunden 

inte skulle kunna betala. Skulle affären innefatta något mer än vad standardavtalet innehåller kan vi 

göra ett separat avtal mellan Carl Lamm och kunden, som finansbolaget inte är inblandad i. Det kan 

exempelvis vara ett serviceavtal, eller ett avtal om att kunden har 

summa vid avtalstidens slut.  

5.1.2 Tema 2 – dagens redovisning av leasing
Redovisning är kanske inte mitt område. Det händer sällan att kunder frågar om redovisningstekniska 

aspekter då vi ska ingå ett avtal, att de

eller annat sätt. Däremot kan jag ge dem motiv till att hyra av oss genom att trycka på de 

redovisningstekniska fördelar som hyra ger dem. På grund av hur redovisningen ser ut så har kunderna 

olika incitament att ingå olika avtalsformer, men det ä

5.1.3 Tema 3 – leasingredovisning efter en omarbetning
Jag tror att fler skulle köpa sin utrustning istället för att hyra efter en omarbetning. Våra argument till 

att kunden ska hyra, att det är avdragsgillt och kostnadsförs över resultatet försvinner ju då, och 

kunden har inte samma fördelar längre. Behoven av våra produkter skulle ju ändå vara desamma, men 

det skulle förändra kostnadsbilden. Det skulle göra att nypriset 

begagnatpriserna billigare. Begagnatmarknaden skulle minska nämnvärt, eftersom företag skulle 

behålla maskinerna så länge de kan. Ett stort företag påverkas nog inte lika mycket. De har likvida 

medel så att de kan köpa sina pro

och skaffar färre produkter. Kanske outsourcar de mera och går till tryckeriet istället för att ha en egen 

maskin. Vi kommer troligtvis förlora på det också, ifall kunderna inte kommer 

utsträckning. 

Ett alternativ skulle vara funktionshyran. Vi måste ju hitta alternativ för att fortfarande attrahera 

kunder, och funktionshyran skulle helt klart öppna lite dörrar. Detta kan vara ett svar på marknaden för 

att anpassa sig mot förändrade redovisningsregler, eftersom de nya reglerna inte skulle tillämpas på 

denna avtalstyp. Kunderna skulle således behålla samma fördelar som de har idag. Det skulle kunna 

vara en kreativ lösning för att undkomma konsekvenser av omarbetningen, m

beror på att kunderna börjar bli införstådda i skillnaden mellan köp och hyra. Då de är mer medvetna 

om att en hyrd maskin egentligen har ett värde efter att hyrestiden är slut, så förstår de att det är dyrt 

att hyra ifall de inte får ta del av kakan av restvärdet. Vid en funktionshyra betalar man ju inte 

hyreskostnader för hela maskinens värde utan bara för hur mycket man använder maskinen, vilket 

kunderna tycker är bättre.   

5.2 Intervju med Kenth Johansson, Swedbank

Kenth Johansson är ställföreträdande chef på Swedbank i Umeå. Han är även 
företagsrådgivare till Swedbanks största företagskunder, och har arbetat med 
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övrigt när det gäller olika finansieringsformer kan man generellt säga att medvetenheten hos företag 

har ökat, förr visste kanske inte alla vad hyra innebar, att det finns eventuella restvärden osv. Det har 

kunderna börjat bli införstådda i nu, och speciellt stora kunder. 

De avtal som vi använder är standardavtal. Då en affär är uppgjord med en kund uppstår en fordran 

som vi har på kunden, och den fordran säljer vi sedan vidare till ett finansbolag. Kunden har därmed 

aldrig kontakt med själva finansbolaget, men det är finansbolaget som står för hela risken ifall kunden 

unna betala. Skulle affären innefatta något mer än vad standardavtalet innehåller kan vi 

göra ett separat avtal mellan Carl Lamm och kunden, som finansbolaget inte är inblandad i. Det kan 

exempelvis vara ett serviceavtal, eller ett avtal om att kunden har rätt till att köpa objektet för en viss 

dagens redovisning av leasing 
Redovisning är kanske inte mitt område. Det händer sällan att kunder frågar om redovisningstekniska 

aspekter då vi ska ingå ett avtal, att de kommer med krav på att avtalet ska kunna klassificeras på ett 

eller annat sätt. Däremot kan jag ge dem motiv till att hyra av oss genom att trycka på de 

redovisningstekniska fördelar som hyra ger dem. På grund av hur redovisningen ser ut så har kunderna 

lika incitament att ingå olika avtalsformer, men det är inget vi märker så mycket av.

leasingredovisning efter en omarbetning 
Jag tror att fler skulle köpa sin utrustning istället för att hyra efter en omarbetning. Våra argument till 

den ska hyra, att det är avdragsgillt och kostnadsförs över resultatet försvinner ju då, och 

kunden har inte samma fördelar längre. Behoven av våra produkter skulle ju ändå vara desamma, men 

det skulle förändra kostnadsbilden. Det skulle göra att nypriset på maskiner blir dyrare, och 

begagnatpriserna billigare. Begagnatmarknaden skulle minska nämnvärt, eftersom företag skulle 

behålla maskinerna så länge de kan. Ett stort företag påverkas nog inte lika mycket. De har likvida 

medel så att de kan köpa sina produkter. Små företag drabbas hårdare, och troligtvis blir de lite snåla 

och skaffar färre produkter. Kanske outsourcar de mera och går till tryckeriet istället för att ha en egen 

maskin. Vi kommer troligtvis förlora på det också, ifall kunderna inte kommer vilja hyra i

Ett alternativ skulle vara funktionshyran. Vi måste ju hitta alternativ för att fortfarande attrahera 

kunder, och funktionshyran skulle helt klart öppna lite dörrar. Detta kan vara ett svar på marknaden för 

mot förändrade redovisningsregler, eftersom de nya reglerna inte skulle tillämpas på 

denna avtalstyp. Kunderna skulle således behålla samma fördelar som de har idag. Det skulle kunna 

vara en kreativ lösning för att undkomma konsekvenser av omarbetningen, men jag tror att det också 

beror på att kunderna börjar bli införstådda i skillnaden mellan köp och hyra. Då de är mer medvetna 

om att en hyrd maskin egentligen har ett värde efter att hyrestiden är slut, så förstår de att det är dyrt 

får ta del av kakan av restvärdet. Vid en funktionshyra betalar man ju inte 

hyreskostnader för hela maskinens värde utan bara för hur mycket man använder maskinen, vilket 

Intervju med Kenth Johansson, Swedbank 

Johansson är ställföreträdande chef på Swedbank i Umeå. Han är även 
företagsrådgivare till Swedbanks största företagskunder, och har arbetat med 

 

dvetenheten hos företag 

har ökat, förr visste kanske inte alla vad hyra innebar, att det finns eventuella restvärden osv. Det har 

pgjord med en kund uppstår en fordran 

som vi har på kunden, och den fordran säljer vi sedan vidare till ett finansbolag. Kunden har därmed 

aldrig kontakt med själva finansbolaget, men det är finansbolaget som står för hela risken ifall kunden 

unna betala. Skulle affären innefatta något mer än vad standardavtalet innehåller kan vi 

göra ett separat avtal mellan Carl Lamm och kunden, som finansbolaget inte är inblandad i. Det kan 

rätt till att köpa objektet för en viss 

Redovisning är kanske inte mitt område. Det händer sällan att kunder frågar om redovisningstekniska 

kommer med krav på att avtalet ska kunna klassificeras på ett 

eller annat sätt. Däremot kan jag ge dem motiv till att hyra av oss genom att trycka på de 

redovisningstekniska fördelar som hyra ger dem. På grund av hur redovisningen ser ut så har kunderna 

r inget vi märker så mycket av. 

Jag tror att fler skulle köpa sin utrustning istället för att hyra efter en omarbetning. Våra argument till 

den ska hyra, att det är avdragsgillt och kostnadsförs över resultatet försvinner ju då, och 

kunden har inte samma fördelar längre. Behoven av våra produkter skulle ju ändå vara desamma, men 

på maskiner blir dyrare, och 

begagnatpriserna billigare. Begagnatmarknaden skulle minska nämnvärt, eftersom företag skulle 

behålla maskinerna så länge de kan. Ett stort företag påverkas nog inte lika mycket. De har likvida 

dukter. Små företag drabbas hårdare, och troligtvis blir de lite snåla 

och skaffar färre produkter. Kanske outsourcar de mera och går till tryckeriet istället för att ha en egen 

vilja hyra i samma 

Ett alternativ skulle vara funktionshyran. Vi måste ju hitta alternativ för att fortfarande attrahera 

kunder, och funktionshyran skulle helt klart öppna lite dörrar. Detta kan vara ett svar på marknaden för 

mot förändrade redovisningsregler, eftersom de nya reglerna inte skulle tillämpas på 

denna avtalstyp. Kunderna skulle således behålla samma fördelar som de har idag. Det skulle kunna 

en jag tror att det också 

beror på att kunderna börjar bli införstådda i skillnaden mellan köp och hyra. Då de är mer medvetna 

om att en hyrd maskin egentligen har ett värde efter att hyrestiden är slut, så förstår de att det är dyrt 

får ta del av kakan av restvärdet. Vid en funktionshyra betalar man ju inte 

hyreskostnader för hela maskinens värde utan bara för hur mycket man använder maskinen, vilket 

 

Johansson är ställföreträdande chef på Swedbank i Umeå. Han är även 
företagsrådgivare till Swedbanks största företagskunder, och har arbetat med 
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företagskrediter sedan 1980. Swedbank är en av Sveriges storbanker, och med 477 egna 
kontor och 4,5 miljoner kunder är Swedbank marknadsledande inom flera stora 
marknadssegment. 
 

5.2.1 Tema 1 – Swedbanks roll på marknaden 
Leasing, factoring och avbetalningsköp går in under ett dotterbolag i koncernen, Swedbank Finans. Då 

våra kunder söker finansieringsformer för en investering ser vi gärna att leasing ingås, då det på grund 

av förmånsrättslagen är en finansieringsform som ger oss störst säkerhet. Då förmånsrättslagen ändrats 

så att vi som bank inte får lika stor del av kakan vid en eventuell konkurs, så blir leasing dels ett sätt 

att finansiera, dels en säkerhet. För kunden brukar vanligaste frågan vara ifall man vill belasta 

balansräkningen eller inte, men även vilka momsregler som är gällande. Operationell leasing är helt 

klart det vanligaste alternativet, men sedan beror det ju på om det handlar om en kaffemaskin eller en 

industrirobot värd 10 miljoner. Detta gör att det blir en individuell bedömning för alla typer av företag, 

stora som små. Den enda skillnaden vi kan märka på vad företag efterfrågar är att medvetenheten är 

större hos större företag, och dessa har ofta själva räknat på ett förslag till finansiering. För mindre 

företag kan vår roll bli mer konsultinriktad, då vi kan upplysa om olika avtalsformers fördelar och 

nackdelar.   

När det gäller Swedbank som lånegivare har det ingen betydelse ifall företagen vi kontrollerar har en 

stor andel operationell leasing eller inte. Vid kreditkontroller genomlyser vi hela företaget, och med en 

reviderad årsredovisning samt alla avtal som finns vid sidan av denna skall inga dolda förpliktelser 

kunna gynna ett företag till bättre kreditvärdighet eller lägre låneränta. 

5.2.2 Tema 2 – dagens redovisning av leasing 
Jag ser inte riktigt något problem med hur leasing redovisas idag. Visserligen är det mera regel än 

undantag att vi måste föra en dialog med vår kunds revisor vid ingåendet av ett leasingavtal, för att 

utreda att man håller sig till lagarna och inte försöker göra något annat. Vi skulle aldrig finansiera ett 

objekt där allt inte går rätt till. Ibland när det gäller riktigt stora affärer kan det bli diskussioner om 

vem som skall äga objektet, vilket ju vi vill göra då det är vår säkerhet. Jag har dock aldrig varit med 

om att ett företag velat manipulera redovisningen åt det ena eller andra hållet, och jag tror inte att det 

är något problem när det gäller banker som finansiär. Hur det är med andra finansbolag kan jag inte 

svara på, men vi har ju ett varumärke att värna om.  

Inte heller för andra analytiker tror jag det är något större problem hur redovisningen ser ut idag. 

Speciellt börsnoterade företag har så många som granskar deras redovisning, både analytiker och 

aktieägare ska bedöma företagets värde. När det gäller mindre företag tror jag inte det ligger något 

värde i att dölja saker i en konstlad fasad. Detta skulle ändå uppdagas när de vill finansiera saker, då vi 

som bank går in och kontrollerar allt in i minsta detalj. Det är också sällan att vi råkar ut för att det 

figurerar dolda avtal.  

5.2.3 Tema 3 – leasingredovisning efter en omarbetning 
Ifall redovisningsreglerna ändras tror jag inte att vi ser någon minskning av leasing, jag antar däremot 

att leasingobjekten i högre grad kommer att ägas i företagen och inte i banken, som idag. Med tanke på 

förmånsrättslagen skulle nog konsekvensen bli att vi vill ha någon ny säkerhet, alternativt att vi tar på 

oss en större risk men att kostnaden för finansiering blir dyrare än idag. Företag med sämre eget 

kapital skulle få dyrare finansiering, och kanske kortare löptider. Utan att ha sett effekterna så blir det 
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en stor risk att små företag med dålig likviditet får det kärvt med krediter och finansiering, då de får 

svårare att beviljas lån och dyrare finansiering.

En fördel med omarbetningen skulle vara en internationell harmonisering, då analytiker i andra länd

troligtvis får bättre insyn i de svenska företagen. För Swedbank tror jag inte det blir någon speciell 

förändring, antalet affärer kommer inte att minska eftersom företag måste nyinvestera för att hålla 

igång verksamheten. Däremot tror jag som sagt att 

väl vi som konsumenter som får betala för det i slutändan. 

Jag tror inte att marknaden kommer att försöka hitta nya kryphål i de nya redovisningslagarna. 

Möjligtvis vid små affärer, där man redan idag kan

för att kunna redovisa objektet som hyra istället för leasing, men inte vid stora objekt. 

5.3 Intervju med Henrik Johansson, Lindebergs Grand Thornton

Henrik Johansson arbetar som godkänd revisor på L
är marknadschef. Lindebergs Grand Thornton har ca 850 anställda i Sverige och är snabbt växande. 

Lindebergs Grant Thornton är idag Sveriges enda större revisions
på ägarledda företag. Lindebergs Grand Thorntons
anpassad för att tillgodose ägarledda företags behov av kompetens

 

5.3.1 Tema 1 – Lindebergs Grand Thorntons roll på marknaden
Vi kan se att traditionella banklån på grund av förmånsrättslagen nu mer ersätts av hyra och 

avbetalningslån. Våra kunder har alltså mer leasing, och det är nästan uteslutande operationell leasing 

det handlar om. Finansiell leasing har jag stött på i undantagsfall, och då har det gällt a

ifråga haft detta krav på rapporternas utformning från sitt moderbolag i utlandet. I kundens 

beslutsprocess är frågan snarare huruvida de ska leasa eller köpa, vilket ju i sin tur beror på ifall de har 

likvida medel och vilka eventuella skatte

leasing är att det ska vara en väldigt stor investering för att företaget ska vilja ta upp den som en 

tillgång. I många fall är leasade tillgångar kopiatorer och liknande, som visserligen kan ge stor

kostnader men som knappast är en tillgång de gärna vill visa upp. Därför tror jag att de som har 

möjlighet att välja operationell leasing också gör det, även om det ibland enligt kriterierna för 

klassificering skulle falla under finansiell leasing. 

Vår roll som revisor kan vara att kommunicera med banken då en av våra kunder vill göra en 

nyinvestering. Kunden har oftast 

frågeställningarna. Där kan vi finnas med i diskussionerna för att förtydliga 

finns. Min gissning är att de flesta av

aspekterna som ett leasingavtal har. De är intresserade av att veta vad de ska betala, och vilken tillgång 

de får kontroll över genom den be

ha krav på sig att hålla en viss nivå på nyckeltalen, och då blir givetvis incitamenten större att välja 

finansieringsform utefter de redovisningsmässiga konsekvenser det ger. Större krav

balansräkning ger större medvetenhet och fokus på hur den framställs
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en stor risk att små företag med dålig likviditet får det kärvt med krediter och finansiering, då de får 

svårare att beviljas lån och dyrare finansiering. 

En fördel med omarbetningen skulle vara en internationell harmonisering, då analytiker i andra länd

troligtvis får bättre insyn i de svenska företagen. För Swedbank tror jag inte det blir någon speciell 

förändring, antalet affärer kommer inte att minska eftersom företag måste nyinvestera för att hålla 

igång verksamheten. Däremot tror jag som sagt att det blir dyrare finansieringskostnader, och det är 

väl vi som konsumenter som får betala för det i slutändan.  

Jag tror inte att marknaden kommer att försöka hitta nya kryphål i de nya redovisningslagarna. 

Möjligtvis vid små affärer, där man redan idag kan se att serviceavtal och liknande kan finnas inbakat 

för att kunna redovisa objektet som hyra istället för leasing, men inte vid stora objekt. 

Intervju med Henrik Johansson, Lindebergs Grand Thornton

Henrik Johansson arbetar som godkänd revisor på Lindebergs Grand Thornton i Umeå, där han även 
är marknadschef. Lindebergs Grand Thornton har ca 850 anställda i Sverige och är snabbt växande. 

Lindebergs Grant Thornton är idag Sveriges enda större revisions- och konsultföretag med full
företag. Lindebergs Grand Thorntons hela tjänsteutbud och organisation är därför 

anpassad för att tillgodose ägarledda företags behov av kompetens och rådgivning.

Lindebergs Grand Thorntons roll på marknaden 
lån på grund av förmånsrättslagen nu mer ersätts av hyra och 

avbetalningslån. Våra kunder har alltså mer leasing, och det är nästan uteslutande operationell leasing 

det handlar om. Finansiell leasing har jag stött på i undantagsfall, och då har det gällt a

ifråga haft detta krav på rapporternas utformning från sitt moderbolag i utlandet. I kundens 

beslutsprocess är frågan snarare huruvida de ska leasa eller köpa, vilket ju i sin tur beror på ifall de har 

likvida medel och vilka eventuella skattefördelar de kan få. Min spontana känsla kring finansiell 

leasing är att det ska vara en väldigt stor investering för att företaget ska vilja ta upp den som en 

tillgång. I många fall är leasade tillgångar kopiatorer och liknande, som visserligen kan ge stor

kostnader men som knappast är en tillgång de gärna vill visa upp. Därför tror jag att de som har 

möjlighet att välja operationell leasing också gör det, även om det ibland enligt kriterierna för 

klassificering skulle falla under finansiell leasing.  

roll som revisor kan vara att kommunicera med banken då en av våra kunder vill göra en 

 inte kunskap om de redovisningstekniska och skattemässiga 

finnas med i diskussionerna för att förtydliga de alternativ som 

Min gissning är att de flesta av våra kunder inte är införstådda i de redovisningstekniska 

ett leasingavtal har. De är intresserade av att veta vad de ska betala, och vilken tillgång 

de får kontroll över genom den betalningen. Lite större företag har ibland andra krav på sig 

ha krav på sig att hålla en viss nivå på nyckeltalen, och då blir givetvis incitamenten större att välja 

finansieringsform utefter de redovisningsmässiga konsekvenser det ger. Större krav

balansräkning ger större medvetenhet och fokus på hur den framställs. 

 

en stor risk att små företag med dålig likviditet får det kärvt med krediter och finansiering, då de får 

En fördel med omarbetningen skulle vara en internationell harmonisering, då analytiker i andra länder 

troligtvis får bättre insyn i de svenska företagen. För Swedbank tror jag inte det blir någon speciell 

förändring, antalet affärer kommer inte att minska eftersom företag måste nyinvestera för att hålla 

det blir dyrare finansieringskostnader, och det är 

Jag tror inte att marknaden kommer att försöka hitta nya kryphål i de nya redovisningslagarna. 

se att serviceavtal och liknande kan finnas inbakat 

för att kunna redovisa objektet som hyra istället för leasing, men inte vid stora objekt.  

 

Intervju med Henrik Johansson, Lindebergs Grand Thornton 

indebergs Grand Thornton i Umeå, där han även 
är marknadschef. Lindebergs Grand Thornton har ca 850 anställda i Sverige och är snabbt växande. 

och konsultföretag med full fokus 
organisation är därför 

och rådgivning. 

lån på grund av förmånsrättslagen nu mer ersätts av hyra och 

avbetalningslån. Våra kunder har alltså mer leasing, och det är nästan uteslutande operationell leasing 

det handlar om. Finansiell leasing har jag stött på i undantagsfall, och då har det gällt att företaget 

ifråga haft detta krav på rapporternas utformning från sitt moderbolag i utlandet. I kundens 

beslutsprocess är frågan snarare huruvida de ska leasa eller köpa, vilket ju i sin tur beror på ifall de har 

fördelar de kan få. Min spontana känsla kring finansiell 

leasing är att det ska vara en väldigt stor investering för att företaget ska vilja ta upp den som en 

tillgång. I många fall är leasade tillgångar kopiatorer och liknande, som visserligen kan ge stora 

kostnader men som knappast är en tillgång de gärna vill visa upp. Därför tror jag att de som har 

möjlighet att välja operationell leasing också gör det, även om det ibland enligt kriterierna för 

roll som revisor kan vara att kommunicera med banken då en av våra kunder vill göra en 

och skattemässiga 

de alternativ som 

införstådda i de redovisningstekniska 

ett leasingavtal har. De är intresserade av att veta vad de ska betala, och vilken tillgång 

Lite större företag har ibland andra krav på sig – de kan 

ha krav på sig att hålla en viss nivå på nyckeltalen, och då blir givetvis incitamenten större att välja 

finansieringsform utefter de redovisningsmässiga konsekvenser det ger. Större krav på utseendet på 
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5.3.2 Tema 2 – dagens redovisning av leasing
Jag upplever inte att våra kunder tycker är dagens system är problematiskt, men visst kan man tycka 

att en mer enhetlig redovisning skulle vara en fördel. Som det är idag kan vissa företag säkert gynnas 

av hur de redovisar, och vissa företag missgynnas. Har man mycket leasing har man en ganska tight 

balansomslutning medan man har en stor balansomslutning om man köpt allt 

sitter i samma sits. Ur det perspektivet kan man säga att det inte blir lika god genomsyn som om vi 

hade haft en mer enhetlig redovisning. 

Frågan är vem som är läsare av de finansiella rapporterna. För små företag, där det framförall

ägaren, vi revisorer samt banken som läser redovisningen finns inte samma behov av jämförelse med 

andra företag. Vi som läsare granskar oftast hela företaget och ser inte bara till nyckeltal och enskilda 

balansposter. Det innebär att i de flesta fall 

När det finns fler externa läsare ökar kravet på kommunikation med marknaden, men då operationella 

leasingtillgångar redovisas i notform i dagens redovisning så blir företaget helt enkelt inte lika 

transparent. 

Då finns det fördelar med en mer enhetlig redovisning. Ett exempel är t.ex. en aktieinvesterare som 

kan basera sina investeringar utifrån

redovisningsalternativ som innebär förbä

Det måste finnas någon sorts teoretisk mall för hur redovisning ska gå till, för att få redovisningen 

likadan i ett geografiskt redovisningsområde. Nu har vi IASBs föreställningsram som norm för 

finansiella rapporter, och då får man bara

5.3.3 Tema 3 – leasingredovisning efter en omarbetning
Företag som haft en stor andel operationell leasing kommer att mötas av ett kommunikationsproblem 

med marknaden. De måste kommunicera ut at

förändrats drastiskt så har egentligen ingenting hänt i deras finansiella ställning. Egentligen borde 

marknaden redan vara medveten om detta, om man pratar om så kallade effektiva marknader. När det 

gäller t.ex. banker och revisorer finns det som jag nämnde tidigare redan en medvetenhet om detta. Det 

är de som inte läst rapporter så noggrant som kanske värderar företag annorlunda efter en 

omarbetning. Det skulle också bli lättare att uppmärksamma alarmera

man får siffrorna framför sig mycket tydligare. 

Jag tror dock inte att det är så många företag som idag medvetet valt operationell leasing enbart på 

grund av att det ger möjlighet att uppvisa en bantad balansräkning. Det 

finansieringsalternativ då man inte har möjlighet att köpa sina tillgångar, och det handlar om 

skattemässiga konsekvenser. Därför tror jag inte att företag kommer att leasa i mindre omfattning om 

det bara är förändringen på balansräkningen som blir konsekvensen av en omarbetning. Om leasing 

däremot kommer bli en dyrare finansieringsform kan det hända att andra finansieringsformer kommer 

att bli mer fördelaktiga, exempelvis banklån. Det kommer den medvetne företagaren sätta sig n

räkna på om de hamnar i den situationen. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte borde vara något 

stort bekymmer ifall det här förslaget genomförs, och det är alltid bra med förslag som gör 

redovisningen mer enhetlig, och att man rättar sig efter 
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dagens redovisning av leasing 
Jag upplever inte att våra kunder tycker är dagens system är problematiskt, men visst kan man tycka 

ovisning skulle vara en fördel. Som det är idag kan vissa företag säkert gynnas 

av hur de redovisar, och vissa företag missgynnas. Har man mycket leasing har man en ganska tight 

balansomslutning medan man har en stor balansomslutning om man köpt allt – tro

sitter i samma sits. Ur det perspektivet kan man säga att det inte blir lika god genomsyn som om vi 

hade haft en mer enhetlig redovisning.  

Frågan är vem som är läsare av de finansiella rapporterna. För små företag, där det framförall

vi revisorer samt banken som läser redovisningen finns inte samma behov av jämförelse med 

andra företag. Vi som läsare granskar oftast hela företaget och ser inte bara till nyckeltal och enskilda 

balansposter. Det innebär att i de flesta fall framkommer den väsentliga informationen om företaget. 

fler externa läsare ökar kravet på kommunikation med marknaden, men då operationella 

leasingtillgångar redovisas i notform i dagens redovisning så blir företaget helt enkelt inte lika 

Då finns det fördelar med en mer enhetlig redovisning. Ett exempel är t.ex. en aktieinvesterare som 

kan basera sina investeringar utifrån nyckeltalen. Det kan innebära ett ökat incitament till att välja ett 

innebär förbättrade nyckeltal.  

Det måste finnas någon sorts teoretisk mall för hur redovisning ska gå till, för att få redovisningen 

likadan i ett geografiskt redovisningsområde. Nu har vi IASBs föreställningsram som norm för 

finansiella rapporter, och då får man bara bestämma sig för att följa den. Är det fel måste man ändra. 

leasingredovisning efter en omarbetning 
Företag som haft en stor andel operationell leasing kommer att mötas av ett kommunikationsproblem 

med marknaden. De måste kommunicera ut att trots att deras nyckeltal och balansomslutning har 

förändrats drastiskt så har egentligen ingenting hänt i deras finansiella ställning. Egentligen borde 

marknaden redan vara medveten om detta, om man pratar om så kallade effektiva marknader. När det 

er t.ex. banker och revisorer finns det som jag nämnde tidigare redan en medvetenhet om detta. Det 

är de som inte läst rapporter så noggrant som kanske värderar företag annorlunda efter en 

omarbetning. Det skulle också bli lättare att uppmärksamma alarmerande nyckeltal hos ett företag, då 

man får siffrorna framför sig mycket tydligare.  

Jag tror dock inte att det är så många företag som idag medvetet valt operationell leasing enbart på 

grund av att det ger möjlighet att uppvisa en bantad balansräkning. Det handlar för de flesta om ett 

finansieringsalternativ då man inte har möjlighet att köpa sina tillgångar, och det handlar om 

skattemässiga konsekvenser. Därför tror jag inte att företag kommer att leasa i mindre omfattning om 

ansräkningen som blir konsekvensen av en omarbetning. Om leasing 

däremot kommer bli en dyrare finansieringsform kan det hända att andra finansieringsformer kommer 

att bli mer fördelaktiga, exempelvis banklån. Det kommer den medvetne företagaren sätta sig n

räkna på om de hamnar i den situationen. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte borde vara något 

stort bekymmer ifall det här förslaget genomförs, och det är alltid bra med förslag som gör 

redovisningen mer enhetlig, och att man rättar sig efter IASBs föreställningsram.  

 

Jag upplever inte att våra kunder tycker är dagens system är problematiskt, men visst kan man tycka 

ovisning skulle vara en fördel. Som det är idag kan vissa företag säkert gynnas 

av hur de redovisar, och vissa företag missgynnas. Har man mycket leasing har man en ganska tight 

trots att man egentligen 

sitter i samma sits. Ur det perspektivet kan man säga att det inte blir lika god genomsyn som om vi 

Frågan är vem som är läsare av de finansiella rapporterna. För små företag, där det framförallt är 

vi revisorer samt banken som läser redovisningen finns inte samma behov av jämförelse med 

andra företag. Vi som läsare granskar oftast hela företaget och ser inte bara till nyckeltal och enskilda 

informationen om företaget. 

fler externa läsare ökar kravet på kommunikation med marknaden, men då operationella 

leasingtillgångar redovisas i notform i dagens redovisning så blir företaget helt enkelt inte lika 

Då finns det fördelar med en mer enhetlig redovisning. Ett exempel är t.ex. en aktieinvesterare som 

kan innebära ett ökat incitament till att välja ett 

Det måste finnas någon sorts teoretisk mall för hur redovisning ska gå till, för att få redovisningen 

likadan i ett geografiskt redovisningsområde. Nu har vi IASBs föreställningsram som norm för 

bestämma sig för att följa den. Är det fel måste man ändra.  

Företag som haft en stor andel operationell leasing kommer att mötas av ett kommunikationsproblem 

t trots att deras nyckeltal och balansomslutning har 

förändrats drastiskt så har egentligen ingenting hänt i deras finansiella ställning. Egentligen borde 

marknaden redan vara medveten om detta, om man pratar om så kallade effektiva marknader. När det 

er t.ex. banker och revisorer finns det som jag nämnde tidigare redan en medvetenhet om detta. Det 

är de som inte läst rapporter så noggrant som kanske värderar företag annorlunda efter en 

nde nyckeltal hos ett företag, då 

Jag tror dock inte att det är så många företag som idag medvetet valt operationell leasing enbart på 

handlar för de flesta om ett 

finansieringsalternativ då man inte har möjlighet att köpa sina tillgångar, och det handlar om 

skattemässiga konsekvenser. Därför tror jag inte att företag kommer att leasa i mindre omfattning om 

ansräkningen som blir konsekvensen av en omarbetning. Om leasing 

däremot kommer bli en dyrare finansieringsform kan det hända att andra finansieringsformer kommer 

att bli mer fördelaktiga, exempelvis banklån. Det kommer den medvetne företagaren sätta sig ned och 

räkna på om de hamnar i den situationen. Sammanfattningsvis kan sägas att det inte borde vara något 

stort bekymmer ifall det här förslaget genomförs, och det är alltid bra med förslag som gör 
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5.4 Intervju med Anders Wallström, Sörfors Golf AB 

Anders Wallström är VD för Sörfors Golf AB, som ingår i en koncern med Sörfors Golfklubb 
där Wallström även är intendent. Sörfors Golf AB innehar en dyrbar maskinpark för 
banarbete som till stor del finansieras av operationell leasing. Wallström har därmed stor 
erfarenhet som leasetagare, och han ställs regelbundet inför beslut om finansiering av 
nyinvesteringar, och står även för redovisningen av dessa.   
 

5.4.1 Tema 1 – Sörfors Golf ABs roll på marknaden 
Sörfors Golf AB leasar tillgångar mestadels till maskinparken, men även till andra investeringar som 

exempelvis våra lokaler. För oss är leasing ett finansieringsalternativ som vi ibland blir nödda till att 

använda, då vi inte har likviditet nog att själva köpa tillgången. Ifall vi har likvida medel föredrar vi att 

köpa då det rent ekonomiskt är en bättre affär, men leasing är i nuläget det klart vanligaste sättet för 

oss att finansiera en investering. Jag skulle gissa på att ca 40 % av vår maskinpark är leasade tillgångar 

och övrigt äger vi själva. Det är enbart operationell leasing som är aktuellt, finansiell leasing har aldrig 

kommit på tal och det är inget vi överväger att använda oss av.  

När ett leasingavtal ska ingås gör vi detta i samarbete med vår bank, som också är vår leasegivare. Vi 

har god kontakt med dem och vi har också haft kunniga inom området i vår ledning, vilket gjort att vi 

inte konsulterat vår revisor i dessa frågor, och de har heller aldrig haft några synpunkter på våra 

leasingavtal. Vi brukar inte efterfråga något speciellt när leasingavtalen tas fram, utan innehållet i 

dessa ser ut som det alltid har gjort, och det är vad vi förväntar oss att få. Vi märker inte heller av att 

någon part, varken leasegivare, revisor eller leverantör försöker styra oss i någon riktning då det gäller 

finansieringsformer eller innehåll i avtal.  

5.4.2 Tema 2 – dagens redovisning av leasing 
För oss finns ingen problematik med att precisera vad som är finansiell leasing samt operationell 

leasing. Eftersom vi aldrig använder oss av finansiell leasing har det aldrig kommit på tal, och då det 

är banken som står för framställandet av avtal så vet ju de hur avtalet ska se ut för att klassificeras som 

ett operationellt leasingavtal. Därmed upplever vi heller inga gränsdragningsproblem.  

Jag tycker inte heller att redovisningen innebär några andra speciella problem. Visserligen kan den 

säkert göras på ett enklare sätt än den görs idag, men när vi väl har lärt oss göra den på ett sätt är det ju 

bara att fortsätta på det viset. Vi bryr oss heller inte så mycket om hur vår rapportering ser ut i andras 

ögon. I beslutsprocessen om finansieringsstrategier så beaktar vi med andra ord inte vilka 

konsekvenser olika finansieringsformer får i vår redovisning, och hur bankens parametrar på soliditet 

och likviditet ser ut är inget som vi försöker påverka med hjälp av kreativa redovisningsformer. Jag 

tror att man måste vara större än oss för att komma i den situationen. Jag har dock erfarit från tidigare 

arbetsplatser att man bör vara försiktig med att inte upplevas som instabil hos banken och därmed 

riskera försämrad kreditvärdighet.  

För oss handlar beslutsprocessen vid investeringar i stort sett bara om vilka möjligheter vi har grundat 

på vår likviditet. Kan vi inte köpa så leasar vi. Utöver det är det rent skattemässiga konsekvenser som 

påverkar våra beslut, medan rent redovisningsmässiga konsekvenser inte tas i beaktande.  

Det jag däremot kan tänka mig skulle kunna sätta mer fokus på vår balansräkning, är ifall vi skulle 

byta system för våra medlemmar. Flera golfklubbar använder sig idag av ett system där medlemmarna 

äger aktier i klubben istället för att betala ett medlemslån. Sörfors Golfklubb använder sig fortfarande 

av medlemslån, vilket går ut på att en ny medlem betalar in en deposition, som återfås då medlemmen 
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går ur klubben. Men enligt Svenska Golfförbundet är systemet med aktier framtiden för golfklubbar, 

där man får medlemskap i klubben genom att köpa aktier 

skulle vi helt plötsligt ha ett aktiekapital, och en finare balansräkning. Det skulle också innebära att 

den som vill bli medlem i en klubb får tänka sig för mer, då investeringen man lägger på sitt 

medlemskap inte längre självklart återfås vid utträde ur klubben. Klubbens aktie kan ju både stiga och 

sjunka i värde, vilket påverkar hur mycket medlemmen kan få tillbaka om han säljer sitt medlemskap.  

Golfklubbar skulle med systemet med aktier kunna jämföras sinse

möjligtvis skulle också mer fokus läggas på utseendet av balansräkningen för att locka medlemmar. 

5.4.3 Tema 3 – leasingredovisning efter en omarbetning
Spontant kan jag inte se att det skulle bli så stor skillnad för oss. Självk

och räkna på de alternativ vi har, och se ifall vi skulle fortsätta leasa i samma utsträckning. Troligtvis 

skulle vi inte ha några alternativ, då vi som golfklubb inte kan ta hur mycket banklån som helst. 

Eftersom värdet på vår anläggning kommer ur själva aktiviteten här, och aktiviteten ju inte går att 

inteckna, så har vi inte så mycket säkerhet att erbjuda banken. Kan vi på grund av brist på säkerheter 

inte ta fler banklån och på brist av likviditet inte köpa så skulle vi 

ändå. Det är antagligen våra medlemmar som skulle få ta smällen ifall leasing skulle innebära en 

dyrare finansieringsform än vad det är idag. 

Att våra nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad skulle försämras nämnvär

för oss. Jag tror att framtiden kommer att bli kärvare för en del golfklubbar, och det blir nog en tuff 

rensning. I och med hårdare konkurrens blir jämförelser mellan klubbar viktigare, och speciellt ifall vi 

övergår till tidigare nämnda system med medlemsaktier istället för medlemslån. Då skulle ju 

nyckeltalen vara klara att jämföra mellan olika klubbar. 

Jag tror dock inte att det är så många av våra medlemmar som studerar detta och jämför. Viktigast tror 

jag absolut är det rykte man har som golfklubb, medlemskostnader, att våra medlemmar har nära hit 

och har sina kompisar här som spelar. Men visst, med det nya systemet med aktier och därmed enklare 

jämförelser kan man ju tro att lokalpressen presenterar en jämförelse mellan olika klub

ställning i länet. Ifall det blinkar stora varningslampor på en klubbs nyckeltal då så är det självklart 

inte attraktivt för en spekulant att investera pengar i aktier i den klubben. På det sättet skulle 

utformningen av våra finansiella ra

Troligtvis kommer det inte bara att komma negativa saker ut en förändring, det brukar alltid bli något 

bra också. Kanske kommer man försöka undkomma vissa kostnader i framtiden med att lägga över 

kostnaden på idrottsklubben iställe

förslaget går igenom blir det helt enkelt att sätta sig ned och se över vilka alternativ man har, och göra 

det bästa av situationen.  
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går ur klubben. Men enligt Svenska Golfförbundet är systemet med aktier framtiden för golfklubbar, 

där man får medlemskap i klubben genom att köpa aktier i den. Skulle vi konvertera till detta system 

skulle vi helt plötsligt ha ett aktiekapital, och en finare balansräkning. Det skulle också innebära att 

den som vill bli medlem i en klubb får tänka sig för mer, då investeringen man lägger på sitt 

inte längre självklart återfås vid utträde ur klubben. Klubbens aktie kan ju både stiga och 

sjunka i värde, vilket påverkar hur mycket medlemmen kan få tillbaka om han säljer sitt medlemskap.  

Golfklubbar skulle med systemet med aktier kunna jämföras sinsemellan mycket enklare och 

möjligtvis skulle också mer fokus läggas på utseendet av balansräkningen för att locka medlemmar. 

leasingredovisning efter en omarbetning 
Spontant kan jag inte se att det skulle bli så stor skillnad för oss. Självklart skulle man få sätta sig ned 

och räkna på de alternativ vi har, och se ifall vi skulle fortsätta leasa i samma utsträckning. Troligtvis 

skulle vi inte ha några alternativ, då vi som golfklubb inte kan ta hur mycket banklån som helst. 

vår anläggning kommer ur själva aktiviteten här, och aktiviteten ju inte går att 

inteckna, så har vi inte så mycket säkerhet att erbjuda banken. Kan vi på grund av brist på säkerheter 

inte ta fler banklån och på brist av likviditet inte köpa så skulle vi lämnas med att leasa lika mycket 

ändå. Det är antagligen våra medlemmar som skulle få ta smällen ifall leasing skulle innebära en 

dyrare finansieringsform än vad det är idag.  

Att våra nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad skulle försämras nämnvärt skulle kunna spöka 

för oss. Jag tror att framtiden kommer att bli kärvare för en del golfklubbar, och det blir nog en tuff 

rensning. I och med hårdare konkurrens blir jämförelser mellan klubbar viktigare, och speciellt ifall vi 

da system med medlemsaktier istället för medlemslån. Då skulle ju 

nyckeltalen vara klara att jämföra mellan olika klubbar.  

Jag tror dock inte att det är så många av våra medlemmar som studerar detta och jämför. Viktigast tror 

har som golfklubb, medlemskostnader, att våra medlemmar har nära hit 

och har sina kompisar här som spelar. Men visst, med det nya systemet med aktier och därmed enklare 

jämförelser kan man ju tro att lokalpressen presenterar en jämförelse mellan olika klub

ställning i länet. Ifall det blinkar stora varningslampor på en klubbs nyckeltal då så är det självklart 

inte attraktivt för en spekulant att investera pengar i aktier i den klubben. På det sättet skulle 

utformningen av våra finansiella rapporter spela en roll.   

Troligtvis kommer det inte bara att komma negativa saker ut en förändring, det brukar alltid bli något 

bra också. Kanske kommer man försöka undkomma vissa kostnader i framtiden med att lägga över 

kostnaden på idrottsklubben istället för bolaget, då idrottsklubbar är momsbefriade. Ifall det här 

förslaget går igenom blir det helt enkelt att sätta sig ned och se över vilka alternativ man har, och göra 

 

går ur klubben. Men enligt Svenska Golfförbundet är systemet med aktier framtiden för golfklubbar, 

i den. Skulle vi konvertera till detta system 

skulle vi helt plötsligt ha ett aktiekapital, och en finare balansräkning. Det skulle också innebära att 

den som vill bli medlem i en klubb får tänka sig för mer, då investeringen man lägger på sitt 

inte längre självklart återfås vid utträde ur klubben. Klubbens aktie kan ju både stiga och 

sjunka i värde, vilket påverkar hur mycket medlemmen kan få tillbaka om han säljer sitt medlemskap.  

mellan mycket enklare och 

möjligtvis skulle också mer fokus läggas på utseendet av balansräkningen för att locka medlemmar.  

lart skulle man få sätta sig ned 

och räkna på de alternativ vi har, och se ifall vi skulle fortsätta leasa i samma utsträckning. Troligtvis 

skulle vi inte ha några alternativ, då vi som golfklubb inte kan ta hur mycket banklån som helst. 

vår anläggning kommer ur själva aktiviteten här, och aktiviteten ju inte går att 

inteckna, så har vi inte så mycket säkerhet att erbjuda banken. Kan vi på grund av brist på säkerheter 

lämnas med att leasa lika mycket 

ändå. Det är antagligen våra medlemmar som skulle få ta smällen ifall leasing skulle innebära en 

t skulle kunna spöka 

för oss. Jag tror att framtiden kommer att bli kärvare för en del golfklubbar, och det blir nog en tuff 

rensning. I och med hårdare konkurrens blir jämförelser mellan klubbar viktigare, och speciellt ifall vi 

da system med medlemsaktier istället för medlemslån. Då skulle ju 

Jag tror dock inte att det är så många av våra medlemmar som studerar detta och jämför. Viktigast tror 

har som golfklubb, medlemskostnader, att våra medlemmar har nära hit 

och har sina kompisar här som spelar. Men visst, med det nya systemet med aktier och därmed enklare 

jämförelser kan man ju tro att lokalpressen presenterar en jämförelse mellan olika klubbars finansiella 

ställning i länet. Ifall det blinkar stora varningslampor på en klubbs nyckeltal då så är det självklart 

inte attraktivt för en spekulant att investera pengar i aktier i den klubben. På det sättet skulle 

Troligtvis kommer det inte bara att komma negativa saker ut en förändring, det brukar alltid bli något 

bra också. Kanske kommer man försöka undkomma vissa kostnader i framtiden med att lägga över 

t för bolaget, då idrottsklubbar är momsbefriade. Ifall det här 

förslaget går igenom blir det helt enkelt att sätta sig ned och se över vilka alternativ man har, och göra 
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6 Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår 
de deducerade hypoteser som presenterats i arbetet, i syfte att besvara den i inledningen 
presenterade problemformuleringen. För att ge Dig som läsare en logisk följdordning avser 
vi att följa den struktur som vi presenterat i teorikapitlet. Därmed kommer samtliga 
respondenters svar att vävas in där de anses relevanta för den aktuella rubriken, varefter de 
varvas med författarnas egna reflektioner. Kursiverade citat i texten är hämtade ur 
empiriavsnittet, för att exemplifiera respondenters åsikter i aktuell fråga. Inledningsvis 
kommer även en återupprepning av problemformuleringen för att läsaren lättare ska kunna 
återkoppla analysen till vårt problem.
 
Problemformulering: 

 Problemspecificering: 

� Vilka blir konsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

finansieringspolicy?  

För en ökad förståelse vill vi även undersöka den inneboende problematiken med dagens leasing och 

således ställer vi oss även dessa sidofrågor

� Vilka inneboende problem existerar i dagens leasingredovisning

� Vilka lösningar kan en förändring tänkas skänka, och för vem?

 
 

6.1 Inledande diskussion
Inledningsvis vill vi diskutera ett antal aspekter som inte nödvändigtvis är direkt relaterade till 
våra teorier, men som ändock är av intresse för studiens utgång. Något vi uppmärksammat 
under arbetets gång är att vår geografiska position inverkat på vår 
antal företag och ekonomisk aktivitet är något begränsad i norra Sverige. Detta var vi på det 
klara med redan inledningsvis av studien, och något vi berört under rubriken 
”Begränsningar”. Det som dock slagit oss under arbetets gång ä
allmänt dåliga insikt i ämnet leasing. Då vi kontaktat flertalet företagare i Umeå
de ofta uppvisat en osäkerhet och ovilja att behandla frågan, utan istället hänvisat oss vidare 
till huvudkontor belägna på mer ce
ur aspekten att ekonomiavdelningarna på kontoren i norr ändock bör besitta någon sorts insikt 
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I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiriska data i förhållande till våra teorier och 
de deducerade hypoteser som presenterats i arbetet, i syfte att besvara den i inledningen 
presenterade problemformuleringen. För att ge Dig som läsare en logisk följdordning avser 

som vi presenterat i teorikapitlet. Därmed kommer samtliga 
respondenters svar att vävas in där de anses relevanta för den aktuella rubriken, varefter de 
varvas med författarnas egna reflektioner. Kursiverade citat i texten är hämtade ur 

ör att exemplifiera respondenters åsikter i aktuell fråga. Inledningsvis 
kommer även en återupprepning av problemformuleringen för att läsaren lättare ska kunna 
återkoppla analysen till vårt problem. 

onsekvenserna av eventuella förändringar på marknadsaktörers syn på 

För en ökad förståelse vill vi även undersöka den inneboende problematiken med dagens leasing och 
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under arbetets gång är att vår geografiska position inverkat på vår undersökning. Detta då 
antal företag och ekonomisk aktivitet är något begränsad i norra Sverige. Detta var vi på det 
klara med redan inledningsvis av studien, och något vi berört under rubriken 
”Begränsningar”. Det som dock slagit oss under arbetets gång är det vi upplevt som företags 
allmänt dåliga insikt i ämnet leasing. Då vi kontaktat flertalet företagare i Umeå
de ofta uppvisat en osäkerhet och ovilja att behandla frågan, utan istället hänvisat oss vidare 
till huvudkontor belägna på mer centrala orter, oftast i södra Sverige. Vi finner detta intressant 
ur aspekten att ekonomiavdelningarna på kontoren i norr ändock bör besitta någon sorts insikt 
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i företagets leasingpolicy. I flertalet fall har vi ändå upplevt att ekonomiansvarige inte velat 
ställning och ställa upp som intervjusubjekt, trots att man står som ekonomisk ansvarig för 
hela region norr. Huruvida detta beror på tidsbrist hos den tillfrågade eller på instruktioner 
från högre instans kan vi ej uttala oss om. Ifall man på grund av 
vidare med den uttryckta förklaringen att man inte är insatt i ämnet menar vi att det vore något 
blekt. Sammanfattningsvis kan sägas att vår bild av ekonomiavdelningarna i norr fått sig en 
törn. 
 
Ovanstående problem blev tydligt d
cancelleras. Då lite tid för uppsatsen kvarstod och som konsekvens av svårigheterna med att 
hitta lämpliga subjekt som dessutom ställer upp som respondent för studien, erhöll vi endast 
fyra intervjuer. Vi vill dock poängtera att vi inte anser att avsaknaden av den femte 
respondenten har lämnat luckor i våra empiriska resultat. Finansbolaget Siemens, vilket är den 
uteblivna respondenten, kontaktade vi inledningsvis för att finna svar på frågor som b
en leasegivares perspektiv på leasingmarknaden. Under arbetets gång har det dock visat sig att 
tack vare Swedbanks medverkande i undersökningen, samt David Lindströms erfarenheter 
från både leverantörens och leasegivarens perspektiv har vi fått en
finansiärens syn. Siemens medverkande i undersökningen skulle givetvis ha kunnat ge våra 
empiriska resultat en något annorlunda vinkling, vilket dock av naturliga skäl blir svårt att 
spekulera kring. Vi är ändå nöjda med de resultat vi er
i den kontextuella bilden.   
 
Vi vill avsluta denna inledande diskussion med ett annat minst sagt intressant fenomen, att 
ingen av våra intervjusubjekt var förtrogna med vårt ämne eller det faktum att dagens 
standard kritiserats hårt av normgivande organ. Ingen hade hört talas om G4 + 1 eller deras 
förslag före vår initiala kontakt, än mindre att IASB faktiskt företagit sig att se över dagens 
rekommendation och om nödvändigt revidera densamma, vilket ter sig aning 
detta kan tillskrivas flera tänkbara förklaringar. Först skall nämnas problematikens teoretiska 
karaktär, följaktligen uppmärksammas kritiken mer på forskningsnivå, vilket gjort att vi på 
universitet kommit i kontakt med ämnet. Logiskt är 
utsträckning florerar i den praktiska miljön, varpå problematiken inte är lika uppmärksammad 
hos våra respondenter. Den respondent vi hade förhoppningar skulle besitta en högre grad av 
insikt i ämnet var revisorn, vars
och därigenom delar en intim relation med problematiken. Våra förhoppningar infriades dock 
inte. En annan tänkbar, eller kompletterande förklaring är att marknadsaktörer idag är relativt 
nöjda med hur leasingmarknaden i praktiken ser ut, och således inte i samma utsträckning 
uppmärksammar faktisk kritik. Med andra ord existerar inte problematiken i samma 
omfattning på ett praktiskt plan, vilket också kommer att diskuteras vidare under kommande
rubriker.  
 

 

6.2 Leasingredovisning idag
Enligt teorin finns det med redovisning av leasing idag en problematik som dels består av att 
redovisningen överordnar IASBs föreställningsram, dels av gränsdragningsproblem vid 
klassificering av leasingavtal. Då
leasing redovisar alla sina leasingtillgångar över balansräkningen, medan ett företag med 
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i företagets leasingpolicy. I flertalet fall har vi ändå upplevt att ekonomiansvarige inte velat 
ställning och ställa upp som intervjusubjekt, trots att man står som ekonomisk ansvarig för 
hela region norr. Huruvida detta beror på tidsbrist hos den tillfrågade eller på instruktioner 
från högre instans kan vi ej uttala oss om. Ifall man på grund av tidsbrist hänvisar frågan 
vidare med den uttryckta förklaringen att man inte är insatt i ämnet menar vi att det vore något 
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operationell leasing inte redovisar något alls över balansräkningen, ger val av leasingform 
stora konsekvenser för balansomslutning samt nyckeltal. Att rekommendationerna dessutom 
lämnar utrymme för subjektiva tolkningar för vilken typ av leasingform som skall tillämpas, 
gör att beslutsfattare i företag har möjlighet att utifrån eget intresse välja vilken form av 
redovisning som passar dem bäst. Här var vi intresserade av att se ifall aktörer på marknaden 
upplevde ett gränsdragningsproblem, och ifall företagare faktiskt stod inför ett aktivt val i 
beslutsprocessen för hur de skulle välja finansieringsform och därmed redovisningsform.   
 
Då vi diskuterat följande frågor med våra respondenter verkar det, precis som vi anat, att det i 
praktiken inte upplevs som något större problem med hur leasingredovisningen är utformad 
idag. Hos Sörfors Golf AB är frågan vid beslut om leasing inte så mycket redovisningsteknisk 
utan mer en fråga om vilket alternativ som i längden blir billigast och vilket alternativ som ger 
den mest fördelaktiga beskattningen. Detta resonemang verkar Sörfors Golf AB inte vara 
ensamma om, då Henrik Johansson på Lindebergs bekräftar att många kunder inte beaktar 
redovisningstekniska aspekter. ”I kundens beslutsprocess är frågan snarare huruvida de ska 
leasa eller köpa, vilket ju i sin tur beror på ifall de har likvida medel och vilka eventuella 
skattefördelar de kan få”. Inte heller David Lindström på Carl Lamm har upplevt att kunder 
involverar denna typ av frågeställning om redovisningstekniska konsekvenser i 
beslutsprocessen för ett leasingavtal. Utifrån dessa respondenters svar skulle en logisk slutsats 
vara att redovisningen inte på något vis skulle påverka beslutsprocessen i fråga om leasing. 
Sett från teorin skulle detta betyda att neutraliteten inte är påverkad i avseendet att 
redovisningen endast speglar, ej influerar, ett företags ekonomiska beslut och handlingar. Ifall 
man ej utnyttjar de mjuka formuleringarna i rekommendationerna utifrån sitt eget intresse, blir 
inte heller gränsdragningsproblemet lika uttalat. Den kritik som framförts av normgivande 
organ skulle därmed sakna grund. Ett intressant inslag i frågan blir därför Kenth Johanssons, 
Swedbank, bidrag i diskussionen: ”För kunden brukar vanligaste frågan vara ifall man vill 
belasta balansräkningen eller inte…”. Detta går definitivt i linje med kritiken i den av oss 
framförda teorin, eftersom det Kenth Johansson åsyftar indikerar ett aktivt val hos 
beslutsfattare baserat på redovisningstekniska aspekter. Ur denna meningsskiljaktighet 
uppstår givetvis den intressanta frågan: vad beror denna upplevda skillnad på?  
 
Som vi kan utröna finns det tre tänkbara förklaringar, som är multikorrelerade sinsemellan: 
företagets storlek, externa intressenter samt ägarstruktur. Företagets storlek menar vi skulle ha 
en inverkan på så sätt att ett större företag per automatik har fler och större intressenter, som i 
sin tur ställer större krav på företagets finansiella rapportering. Ägarstrukturen påverkar 
genom att ett ägarlett företag inte har samma incitament att uppvisa goda nyckeltal som ett 
börsnoterat företag. Utifrån dessa faktorer gör vi antagandet att en brytpunkt bör finnas där 
företag börjar ta hänsyn till hur deras finansiella rapporter ter sig för en utomstående. Då vi 
betraktar våra respondenter för att om möjligt avgöra vad som gör att de skiljer sig åt i frågan 
huruvida ett aktivt val görs eller ej, urskiljer vi att våra tre tänkbara förklaringar skulle kunna 
klargöra skillnaderna. Att revisorn på Lindebergs inte kände igen sig i kritiken mot 
redovisningen skulle i sådana fall bero på att Lindebergs har fokus på ägarledda företag. 
Enligt vår hypotes skulle denna ägarstruktur inte tillhöra den grupp av företag som ligger över 
brytpunkten för att redovisningstekniska konsekvenser föregås av ett aktivt val. Sörfors Golf 
AB är likaså ett ägarlett företag, som dessutom är litet och utan betydande press från externa 
intressenter, medan däremot Kenth Johansson på Swedbank arbetar med Swedbanks allra 
största företagskunder. Kenth Johansson skulle av förklarliga skäl därmed vara den enda som 
kommer i kontakt med företag som är i den sitsen att de har incitament att välja 
finansieringsform utefter önskemål för redovisningstekniska konsekvenser. Att det är en 
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storleksfråga verkar Anders Wallström på Sörfors Golf AB hålla med om, då han säger att ”vi 
bryr oss heller inte så mycket om hur vår rapportering ser ut i andras ögon… jag tror att man 
måste vara större än oss för att komma i den situationen”.  Wallström stöder även vår teori 
om att det handlar om externa intressenter, då han förklarar hur en framtida konvertering till 
medlemsaktier istället för medlemslån skulle belysa golfklubbens finansiella ställning på ett 
helt annat sätt, och därmed ge en morot att förbättra dess utseende. ”Golfklubbar skulle med 
systemet med aktier kunna jämföras sinsemellan mycket enklare och möjligtvis skulle också 
mer fokus läggas på utseendet av balansräkningen för att locka medlemmar.”   
 
Vår slutsats i denna diskussion är att vi anser att kritiken som riktats mot att 
gränsdragningsproblemet med leasingredovisning idag, som i sin tur anses medföra bristande 
neutralitet, har fog att förekomma. Det är dock inte en stor del av företagen i Sverige som den 
kan riktas mot, då man bör hålla i åtanke att små- och medelstora företag är klart mest 
förekommande. Vi har däremot fått klart för oss att för större företag, som har en ägarstruktur 
och externa intressenter som ställer krav på en viss nivå för diverse nyckeltal, finns ett 
medvetande och ett klart ställningstagande huruvida en nyinvestering skall belasta 
balansräkningen eller ej. Således finns fog i frågan om redovisningsteknisk problematik 
brister i neutralitetskriteriet. 
 
Då vi nu diskuterat hur gränsdragningsproblemet och neutralitet ter sig i praktiken, fortsätter 
vi med andra aspekter som redovisningen av leasing idag har blivit kritiserad för. Vid 
operationell leasing redovisas de förpliktelser ett leasingavtal innebär endast i notform och är 
därmed inte lika uppenbart belyst i företagens finansiella rapporter. Kritiker har menat att 
detta leder till en mindre rättvisande bild av företag, då jämförbarhet och transparens 
försämras. Detta gav upphov till ytterligare en fråga att besvara; huruvida redovisningen idag 
är utformad för att tillgodose alla intressenters behov av information eller ej. Även här anser 
vi att gränsdragningsproblemet är en bakomliggande faktor, i och med det faktum att mjuka 
kriterier i rekommendationerna kan leda till att två snarlika leasingavtal, vare sig det är ett 
aktivt val eller ej, kan klassificeras på olika vis.  
 
Våra respondenter har i denna fråga svarat i linje med varande, även om de i vissa specifika 
avseenden är av avvikande åsikter. Intressant är att de av oss tidigare specificerade 
brytfaktorerna även i detta fall får en determinerande inverkan.  Henrik Johansson menar att 
problematiken med transparens och jämförbarhet inte spelare någon avgörande roll när det 
kommer till mindre företags redovisning. ” För små företag, där det framförallt är ägaren, vi 
revisorer samt banken som läser redovisningen finns inte samma behov av jämförelse med 
andra företag. Vi som läsare granskar oftast hela företaget och ser inte bara till nyckeltal och 
enskilda balansposter. Det innebär att i de flesta fall framkommer den 
väsentliga informationen om företaget.”  Med andra ord kan sägas att företag av mindre art 
där ägare och ledning utgörs av samma individer, som dessutom inte har flertalet stora externa 
intressenter, inte i samma utsträckning faller in under teorin. Dessutom är dessa företag sällan 
investeringsobjekt av mer spekulativ natur, varpå effekterna av sämre jämförelse inte verkar 
innebär några särdeles digra konsekvenser för yttre intressenter. Kvarstående motiv förefaller 
vara ifall företaget sitter i ett kreditbehov och inte till fullo upprätthåller vad som kan anses 
vara god kreditvärdighet. I Henrik Johanssons kommentar kan vi dock utläsa att detta motiv 
inte skulle ha någon verkan i realiteten. Ett sådant förfarande skulle i de flesta fall ändå 
uppdagas, emedan banken och revisorn inte bara tittar på nyckeltal, utan oftast gör en mer 
penetrerande genomlysning. Detta bekräftas av Kenth Johansson: ”Cär det gäller mindre 
företag tror jag inte det ligger något värde i att dölja saker i en konstlad fasad. Detta skulle 



Leasing idag och imorgon 

 
56 

 
 

13 
dec 

ändå uppdagas när de vill finansiera saker, då vi som bank går in och kontrollerar allt in i 
minsta detalj.” Med andra ord kan man dra slutsatsen att det i småföretagares redovisning 
idag inte existerar någon större problematik i frågan om transparens eller jämförbarhet, och en 
eventuell revidering skulle förmodligen inte innebära några förändringar, oavsett vilket 
aktörsperspektiv man lägger an.  
  
Som vi nämnde i ovanstående stycke så blir det evident att våra kriterier som förklarar vilka 
grupper av företag som använder sig av kreativ redovisningsmanipulation, även i 
diskussionen jämförbarhet och transparens är av betydelse. Någonstans bildar dessa en 
brytpunkt, som måhända inte är knivskarp, men som ändå definierar en grupp vars situation 
sporrar dem att anpassa sina finansieringsformer utefter redovisningstekniska aspekter. Detta 
är en tänkbar situation för börsnoterade företag som har många och stora externa intressenter, 
något som revisorn Henrik Johansson bekräftar: ”Cär det finns fler externa läsare ökar kravet 
på kommunikation med marknaden, men då operationella leasingtillgångar redovisas i 
notform i dagens redovisning så blir företaget helt enkelt inte lika transparent.” Följaktligen 
får kritiker som menar att dagens redovisning av leasing inte ger en rättvisande bild vatten på 
sin kvarn. Henrik Johansson fortsätter med: ”Ett exempel är t.ex. en aktieinvesterare som kan 
basera sina investeringar utifrån nyckeltalen. Det kan innebära ett ökat incitament till att 
välja ett redovisningsalternativ som innebär förbättrade nyckeltal.”. Även detta uttalande 
tyder på att ett företags transparens ej är tillfredsställande. Därtill kommer faktumet att Henrik 
Johansson menar att aktieinvesterare kan basera sina investeringsbeslut på nyckeltal, vilket 
även tyder på att jämförbarheten hos företag är kraftigt försämrad då en jämförelse mellan 
olika företags nyckeltal blir undergrävd av undanhållna poster från balansräkningen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi konstaterat att det finns en brytpunkt för var företag 
börjar styra sina leasingavtal utefter den konsekvens de ger i redovisningen, och att externa 
intressenter i vissa fall drabbas av detta. I de fall man som utomstående betraktar ett företags 
finansiella rapporter och ej justerar balansräkningens poster för operationell leasing, har 
utformningen av rapporteringen av leasing medfört försämrad transparens och försämrad 
jämförbarhet.  
 
Så återstår givetvis frågan: justerar alla externa intressenter balansräkningens poster genom att 
addera operationell leasing? I sådana fall skulle ovanstående diskussion verka lönlös, och de 
teorier vi tagit upp som riktat kritik mot dagens redovisning skulle vara i princip obefogade. 
Som nämndes tidigare har våra respondenter något delade meningar i frågan. Kenth 
Johansson på Swedbank menar att externa intressenter är medvetna om hur operationell 
leasing redovisas och därmed justerar balansräkningen, medan revisorn Henrik Johansson 
menar att det finns aktieinvesterare som enbart ser till nyckeltal, och ej justerar för eventuella 
poster i notform. Henrik Johansson uttryckte det dessutom som att revisorer och banker oftast 
granskar hela företaget och ej ser till endast nyckeltal och balansposter, och att i de flesta fall 
framkommer då den väsentliga informationen om företaget. Detta undvikande av absoluta 
termer skulle med en analyserande granskning kunna föra oss in på tanken att det 
förekommer, om än sällan, att även banker och revisorer missleds av hur redovisningen är 
utformad.  
 
För att fördjupa oss i frågeställningen krävs en diskussion kring frågan om så kallade 
effektiva marknader. I teorikapitlet redogjordes för hur vissa kritiker motsatte sig antagandet 
att marknaden är i behov av en revidering av leasingredovisning, eftersom en effektiv 
marknad inte har något behov av att flytta information från en plats i redovisningen till en 
annan. Då man talar om effektiva marknader bör tilläggas att flera olika former av effektivitet 



Leasing idag och imorgon 

 
57 

 
 

13 
dec 

anses förekomma, och tvister om vilken av dessa former som ligger närmast verkligheten ger 
oss nästintill lika många förslag som det finns teoretiker som uttalat sig i frågan. Den form 
som ändock kanhända anses mest allmänt accepterad är formen där marknaden är halvstarkt 
effektiv. En sådan marknad beaktar all information som är publik och förståelig. Ifall vi utgår 
från denna hypotes i frågan om ifall externa intressenter justerar balansräkningen med 
operationella leasingtillgångar eller ej, bör vi se närmare på kriterierna ”publik och 
förståelig”. Till att börja med kan vi konstatera att informationen i redovisningen som den är 
utformad idag är publik, då den är tillgänglig för alla externa intressenter. Analysen blir 
intressantare då vi begrundar kriteriet förståelig. Är redovisningen som den är utformad idag 
förståelig för alla tänkbara intressenter? Hur definierar man förståelig, och vem utgår man 
ifrån då man avgör vad som torde vara förståeligt eller ej? Vårt syfte är inte att göra 
utsvävningar för att besvara alla dessa frågor, men ett konstaterande kan göras om att det inte 
framstår som helt glasklart hur man avgör när aktörer på en halvstarkt effektiv marknad anses 
få förståelig information. Empiridelen gav oss vinkar om att aktieinvesterare, och möjligtvis 
även enstaka revisorer och bankmän blir missledda av hur redovisningen av leasing är 
utformad idag. Då vi flätar samman dessa trådar till en slutsats vill vi påstå att det finns 
intressenter på marknaden som får en felaktig bild av företags finansiella status, följaktligen 
förekommer bristande transparens, vilket även leder till en svårare jämförelse företag och 
redovisningar emellan.  
 
I likhet med neutralitetsdiskussionen följer även i frågan om transparens och jämförbarhet 
således en slutsats om att det till viss del finns fog för den av normgivande organ framställda 
kritiken. Även i denna diskussion är det dock en fråga om vissa speciella företags 
redovisningar, och långt ifrån all rapportering på marknaden. Frågan som fortfarande hänger i 
luften är således huruvida redovisningen idag är utformad för att tillgodose alla intressenters 
behov av information eller ej? Något som är rätt svårt att svara på då klart är att många är 
läsare av den ekonomiska rapporteringen och de ställer alla olika krav på densamma, 
intressenter som dessutom kan vara varandras antagonister. Denna teoretiska ansats ligger till 
viss del utanför ramen av detta arbete men är ändå intressant. Den slutsats vi ändå slår fast, till 
viss del understödd av vårt empiriska material, är att vissa aktieägare kan vilseledas av dagens 
redovisning. Då vikten av att satisfiera denna intressent ändå får anses vara av yttersta vikt, är 
inte bara kritiken till viss del befogad, utan även tänkbart en revidering. Fortfarande är detta 
beroende på vilket perspektiv man ålägger, och vilken effektivitetstro man har till marknaden.  
 
Diskutabelt i ovanstående diskussion är vilken koppling som följaktligen bör finnas mellan 
föreställningsramen och redovisningsstandarder. Evident är att dagens 
leasingrekommendationer ur en rent teoretisk ansats och till viss del även i praktiken i många 
avseenden korsar de kvalitativa nycklar som finns uppmålade i föreställningsramen. I 
dagsläget förefaller det så att om rekommendationerna inte överensstämmer med 
föreställningsramen, stipuleras att rekommendationerna ändå gäller. Betänkligt vore om inte 
föreställningsramen skall överordna standarderna, på samma sätt som god redovisningssed 
idag inte bara är en strävan, utan ett rent juridiskt krav. Henrik Johansson verkar vara inne på 
detta spår då han säger att ”Det måste finnas någon sorts teoretisk mall för hur redovisning 
ska gå till, för att få redovisningen likadan i ett geografiskt redovisningsområde. Cu har vi 
IASBs föreställningsram som norm för finansiella rapporter, och då får man bara bestämma 
sig för att följa den. Är det fel måste man ändra. ”. 
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Avslutningsvis vill vi kort sammanfatta vad som diskuterats samt försöka sätta svar till de 
frågor som diskuterats för att man med en mer överskådlig bild skall kunna medföra detta till 
nästa analyssektion om förändringar. 
 

 

6.3 Leasingredovisning efter en omarbetning
I teorikapitlet redogjordes för en rad olika teorier om hur marknaden förväntas reagera på en 
omarbetning av leasingredovisning. IASB har i samarbete med FASB redan kommunicerat ut 
att en översikt och revidering företagits, och hur denna revidering kommer att te sig är 
fortfarande under utveckling. Vi har dock antagit G4+1
totalaktivering av leasing som en trolig utgång av revideringen. Anledningen till detta 
antagande är att G4+1-gruppen innefattar normgivande organ från nästintill hela världen, och 
det förslag de enats om får erkännas som grundligt förankrat. De allmänna effekter som 
förslaget kommer att ge, då alla leasade tillgångar skall redovisas som en tillgång och en 
skuld i balansräkningen, är förändringar i balansomslutning och nyckeltal. För ett företag som 
idag använder sig av en stor andel operationell leasing skulle nyckeltal som soliditet och 
skuldsättningsgrad försämras nämnvärt, vilket också påverkar rankingen av fö
effekter detta i sin tur skulle ge för aktörer på leasingmarknaden har varit den huvudsakliga 
frågeställningen för uppsatsen. Teorierna som vi utifrån detta har arbetat med har valts för att 
kunna väva in samtliga aktörers marknadsperspektiv i
samman såtillvida att en teori kan överlappa flera aktörers perspektiv, samt att teorier kan leda 
till slutsatser som byggs vidare på i nästkommande teori. Först ut blir att besvara frågan om 
hur leasetagare förväntas reagera på en omarbetning.
 
Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer
Enligt teorin kommer företag mista incitament att välja leasing som finansieringsform, då 
fördelen att investeringen inte belastar balansräkningen ej längre skulle kvarst
som idag använder sig av operationell leasing för att medvetet banta bort tunga förpliktelser 
från balansräkningen kommer i och med förändringen behöva utöka sin balansomslutning i 
form av finansiella leasingtillgångar och 
finansieringsform blir mindre attraktiv, och företag skulle troligtvis se sig om efter andra mer 
fördelaktiga finansieringsformer. 
 
Den första frågeställningen vi ställs inför blir här huruvida företag i praktiken anser att
incitamentförlusten faktiskt föreligger, som teorin påstår. Initialt är detta en fråga om hur 
många som i realiteten använder sig av detta manipulativa förfarande, vilket vi redan i det 
första analysavsnittet har diskuterat. Vår slutsats i nämnda diskussi
både medvetet och omedvetet. Således verkar teorin hitintills föra ett trovärdigt resonemang, 
vilket bekräftas i vårt empiriska material av David Lindström: 
ska hyra, att det är avdragsgillt och kostnadsförs över resultatet försvinner ju då, och kunden 
har inte samma fördelar längre.” 
ett incitament till att använda sig av 
man istället väljer andra finansieringsformer, återstår att diskutera. Kärnan i frågan bör vara 
ifall leasing som finansieringsform, i förhållande till andra finansieringsformer, nu förefaller 
vara ett sämre val. De fördelar som skulle kvarstå i finansieringsformen leasing måste därmed 
mätas med de fördelar som andra finansieringsformer innebär. Denna jämförelse i sig ligger 
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Avslutningsvis vill vi kort sammanfatta vad som diskuterats samt försöka sätta svar till de 
frågor som diskuterats för att man med en mer överskådlig bild skall kunna medföra detta till 
nästa analyssektion om förändringar.  

Leasingredovisning efter en omarbetning 
I teorikapitlet redogjordes för en rad olika teorier om hur marknaden förväntas reagera på en 
omarbetning av leasingredovisning. IASB har i samarbete med FASB redan kommunicerat ut 

revidering företagits, och hur denna revidering kommer att te sig är 
fortfarande under utveckling. Vi har dock antagit G4+1-gruppens förslag om en 
totalaktivering av leasing som en trolig utgång av revideringen. Anledningen till detta 

gruppen innefattar normgivande organ från nästintill hela världen, och 
det förslag de enats om får erkännas som grundligt förankrat. De allmänna effekter som 
förslaget kommer att ge, då alla leasade tillgångar skall redovisas som en tillgång och en 

i balansräkningen, är förändringar i balansomslutning och nyckeltal. För ett företag som 
idag använder sig av en stor andel operationell leasing skulle nyckeltal som soliditet och 
skuldsättningsgrad försämras nämnvärt, vilket också påverkar rankingen av fö
effekter detta i sin tur skulle ge för aktörer på leasingmarknaden har varit den huvudsakliga 
frågeställningen för uppsatsen. Teorierna som vi utifrån detta har arbetat med har valts för att 
kunna väva in samtliga aktörers marknadsperspektiv i diskussionen. Vissa teorier hänger 
samman såtillvida att en teori kan överlappa flera aktörers perspektiv, samt att teorier kan leda 
till slutsatser som byggs vidare på i nästkommande teori. Först ut blir att besvara frågan om 

agera på en omarbetning. 

Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer 
Enligt teorin kommer företag mista incitament att välja leasing som finansieringsform, då 
fördelen att investeringen inte belastar balansräkningen ej längre skulle kvarst
som idag använder sig av operationell leasing för att medvetet banta bort tunga förpliktelser 
från balansräkningen kommer i och med förändringen behöva utöka sin balansomslutning i 
form av finansiella leasingtillgångar och –skulder. En logisk slutsats blir att leasing som 
finansieringsform blir mindre attraktiv, och företag skulle troligtvis se sig om efter andra mer 
fördelaktiga finansieringsformer.  

Den första frågeställningen vi ställs inför blir här huruvida företag i praktiken anser att
incitamentförlusten faktiskt föreligger, som teorin påstår. Initialt är detta en fråga om hur 
många som i realiteten använder sig av detta manipulativa förfarande, vilket vi redan i det 
första analysavsnittet har diskuterat. Vår slutsats i nämnda diskussion var att det förekommer, 
både medvetet och omedvetet. Således verkar teorin hitintills föra ett trovärdigt resonemang, 
vilket bekräftas i vårt empiriska material av David Lindström: ”Våra argument till att kunden 
ska hyra, att det är avdragsgillt och kostnadsförs över resultatet försvinner ju då, och kunden 
har inte samma fördelar längre.” Vi kan därmed konstatera att det finns företag som mister 
ett incitament till att använda sig av leasing. Huruvida mistandet av denna fördel leder till att 
man istället väljer andra finansieringsformer, återstår att diskutera. Kärnan i frågan bör vara 
ifall leasing som finansieringsform, i förhållande till andra finansieringsformer, nu förefaller 

ett sämre val. De fördelar som skulle kvarstå i finansieringsformen leasing måste därmed 
mätas med de fördelar som andra finansieringsformer innebär. Denna jämförelse i sig ligger 
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I teorikapitlet redogjordes för en rad olika teorier om hur marknaden förväntas reagera på en 
omarbetning av leasingredovisning. IASB har i samarbete med FASB redan kommunicerat ut 

revidering företagits, och hur denna revidering kommer att te sig är 
gruppens förslag om en 

totalaktivering av leasing som en trolig utgång av revideringen. Anledningen till detta 
gruppen innefattar normgivande organ från nästintill hela världen, och 

det förslag de enats om får erkännas som grundligt förankrat. De allmänna effekter som 
förslaget kommer att ge, då alla leasade tillgångar skall redovisas som en tillgång och en 

i balansräkningen, är förändringar i balansomslutning och nyckeltal. För ett företag som 
idag använder sig av en stor andel operationell leasing skulle nyckeltal som soliditet och 
skuldsättningsgrad försämras nämnvärt, vilket också påverkar rankingen av företag. Vilka 
effekter detta i sin tur skulle ge för aktörer på leasingmarknaden har varit den huvudsakliga 
frågeställningen för uppsatsen. Teorierna som vi utifrån detta har arbetat med har valts för att 

diskussionen. Vissa teorier hänger 
samman såtillvida att en teori kan överlappa flera aktörers perspektiv, samt att teorier kan leda 
till slutsatser som byggs vidare på i nästkommande teori. Först ut blir att besvara frågan om 

Enligt teorin kommer företag mista incitament att välja leasing som finansieringsform, då 
fördelen att investeringen inte belastar balansräkningen ej längre skulle kvarstå. Ett företag 
som idag använder sig av operationell leasing för att medvetet banta bort tunga förpliktelser 
från balansräkningen kommer i och med förändringen behöva utöka sin balansomslutning i 

k slutsats blir att leasing som 
finansieringsform blir mindre attraktiv, och företag skulle troligtvis se sig om efter andra mer 

Den första frågeställningen vi ställs inför blir här huruvida företag i praktiken anser att 
incitamentförlusten faktiskt föreligger, som teorin påstår. Initialt är detta en fråga om hur 
många som i realiteten använder sig av detta manipulativa förfarande, vilket vi redan i det 

on var att det förekommer, 
både medvetet och omedvetet. Således verkar teorin hitintills föra ett trovärdigt resonemang, 

Våra argument till att kunden 
ska hyra, att det är avdragsgillt och kostnadsförs över resultatet försvinner ju då, och kunden 

Vi kan därmed konstatera att det finns företag som mister 
leasing. Huruvida mistandet av denna fördel leder till att 

man istället väljer andra finansieringsformer, återstår att diskutera. Kärnan i frågan bör vara 
ifall leasing som finansieringsform, i förhållande till andra finansieringsformer, nu förefaller 

ett sämre val. De fördelar som skulle kvarstå i finansieringsformen leasing måste därmed 
mätas med de fördelar som andra finansieringsformer innebär. Denna jämförelse i sig ligger 
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utanför våra undersökta ramar, men våra empiriska resultat ger oss ändå en 
vilket i allra högsta grad verkar beror på företagets struktur samt finansiella muskler. 
Exempelvis kan stora publika företag ha god tillgång till externt kapital i olika former, vilket 
innebär flera olika valmöjligheter vid en investerin
helt annorlunda för ett mindre ägarlett företag, där alternativen är begränsade. Anders 
Wallström snuddar vid resonemanget: 
golfklubb inte kan ta hur myck
kommer ur själva aktiviteten här, och aktiviteten ju inte går att inteckna, så har vi inte så 
mycket säkerhet att erbjuda banken. Kan vi på grund av brist på säkerheter inte ta fler 
banklån och på brist av likviditet inte köpa så skulle vi lämnas med att leasa lika mycket 
ändå.” Vi kan därmed konstatera att frågan är tudelad, då beslutet även grundar sig på vilka 
alternativ som finns tillgängliga. För ett mindre ägarlett företag, där ägarna inte har mö
att tillskjuta egna medel, och ej heller erhåller krediter via bank står leasing möjligtvis kvar 
som enda alternativet. Som Anders Wallström ändock är inne på, och en något försiktig 
slutsats, vore nog att företag med nödvändiga likvida medel i stö
skulle köpa sin utrustning.  Även David Lindström styrker detta resonemang: 
fler skulle köpa sin utrustning istället för att hyra efter en omarbetning… Ett stort företag 
påverkas nog inte lika mycket. De har likvida m
företag drabbas hårdare, och troligtvis blir de lite snåla och skaffar färre produkter.” 
 
Vi vill dock delge att respondenterna i denna fråga till viss del är oeniga. Kenth Johansson 
tror exempelvis inte på någon drastisk förändring överhuvudtaget. 
ändras tror jag inte att vi ser någon minskning av leasing…”. 
länge det finns ett investeringsbehov och så länge konjunkturen ser stabil ut ser han ingen 
minskad marknad för leasing. ”
antalet affärer kommer inte att minska eftersom företag måste nyinvestera för att hålla igång 
verksamheten.” Inte heller Henrik Johansson ser några rörelser på leasingmar
endast rent redovisningstekniska förändringar. Han tror 
mindre omfattning om det bara är förändringen på balansräkningen som blir konsekvensen 
av en omarbetning.” Vårt egna resonemang delar dock snarare 
syn på frågan. Vi medger att det finns företag vars alternativ är begränsade och således inte 
förändrar sin leasingpolicy, men även företag som tack vare sin struktur och finansiella 
ställning kan övergå till andra finansiella lös
fall skulle alltså en minskning leasade tillgångar anses trolig. 
 

 

6.4 Riskförskjutning och dyrare finansiering
Den ekonomiska marknaden har rent historiskt alltid varit kreativ, och normgivande organ 
ligger som konsekvens ofta steget efter. Som följd är rekommendationerna ofta en 
efterkonstruktion för att reglera vad som i praktiken redan är en realitet. Intressant
vilken effekt en chockförändring får på den kreativa marknaden, och utifall detta blir en 
katalysator för nya finansiella former. De teoretiker som uttryckt sig i frågan menar att aktörer 
även fortsättningsvis kommer att arbeta för att minimer
balansräkningen, och därmed ser man förändrade avtalsformer. Ett troligt förfarande blir att 
ingå leasingavtal med kortare horisont och med optionsklausuler för förlängning, för att på så 
sett minimera det via leasingavtale
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utanför våra undersökta ramar, men våra empiriska resultat ger oss ändå en 
vilket i allra högsta grad verkar beror på företagets struktur samt finansiella muskler. 
Exempelvis kan stora publika företag ha god tillgång till externt kapital i olika former, vilket 
innebär flera olika valmöjligheter vid en investeringsbeslutsprocess. Verkligheten ter sig dock 
helt annorlunda för ett mindre ägarlett företag, där alternativen är begränsade. Anders 
Wallström snuddar vid resonemanget: ”Troligtvis skulle vi inte ha några alternativ, då vi som 
golfklubb inte kan ta hur mycket banklån som helst. Eftersom värdet på vår anläggning 
kommer ur själva aktiviteten här, och aktiviteten ju inte går att inteckna, så har vi inte så 
mycket säkerhet att erbjuda banken. Kan vi på grund av brist på säkerheter inte ta fler 

st av likviditet inte köpa så skulle vi lämnas med att leasa lika mycket 
Vi kan därmed konstatera att frågan är tudelad, då beslutet även grundar sig på vilka 

alternativ som finns tillgängliga. För ett mindre ägarlett företag, där ägarna inte har mö
att tillskjuta egna medel, och ej heller erhåller krediter via bank står leasing möjligtvis kvar 
som enda alternativet. Som Anders Wallström ändock är inne på, och en något försiktig 
slutsats, vore nog att företag med nödvändiga likvida medel i större utsträckning än idag 
skulle köpa sin utrustning.  Även David Lindström styrker detta resonemang: 
fler skulle köpa sin utrustning istället för att hyra efter en omarbetning… Ett stort företag 
påverkas nog inte lika mycket. De har likvida medel så att de kan köpa sina produkter. Små 
företag drabbas hårdare, och troligtvis blir de lite snåla och skaffar färre produkter.” 

Vi vill dock delge att respondenterna i denna fråga till viss del är oeniga. Kenth Johansson 
n drastisk förändring överhuvudtaget. ”Ifall redovisningsreglerna 

ändras tror jag inte att vi ser någon minskning av leasing…”. Med detta åsyftar han att så 
länge det finns ett investeringsbehov och så länge konjunkturen ser stabil ut ser han ingen 

marknad för leasing. ”För Swedbank tror jag inte det blir någon speciell förändring, 
antalet affärer kommer inte att minska eftersom företag måste nyinvestera för att hålla igång 

Inte heller Henrik Johansson ser några rörelser på leasingmar
endast rent redovisningstekniska förändringar. Han tror ”…inte att företag kommer att leasa i 
mindre omfattning om det bara är förändringen på balansräkningen som blir konsekvensen 

Vårt egna resonemang delar dock snarare förstnämnda respondenters 
syn på frågan. Vi medger att det finns företag vars alternativ är begränsade och således inte 
förändrar sin leasingpolicy, men även företag som tack vare sin struktur och finansiella 
ställning kan övergå till andra finansiella lösningar i de fall där det är mer fördelaktigt. I deras 
fall skulle alltså en minskning leasade tillgångar anses trolig.  

Riskförskjutning och dyrare finansiering 
Den ekonomiska marknaden har rent historiskt alltid varit kreativ, och normgivande organ 
ligger som konsekvens ofta steget efter. Som följd är rekommendationerna ofta en 
efterkonstruktion för att reglera vad som i praktiken redan är en realitet. Intressant
vilken effekt en chockförändring får på den kreativa marknaden, och utifall detta blir en 
katalysator för nya finansiella former. De teoretiker som uttryckt sig i frågan menar att aktörer 
även fortsättningsvis kommer att arbeta för att minimera leasingtillgångarnas effekt på 
balansräkningen, och därmed ser man förändrade avtalsformer. Ett troligt förfarande blir att 
ingå leasingavtal med kortare horisont och med optionsklausuler för förlängning, för att på så 
sett minimera det via leasingavtalet kontrollerade värdet som skall redovisas i 

 

utanför våra undersökta ramar, men våra empiriska resultat ger oss ändå en vink om utgången, 
vilket i allra högsta grad verkar beror på företagets struktur samt finansiella muskler. 
Exempelvis kan stora publika företag ha god tillgång till externt kapital i olika former, vilket 

gsbeslutsprocess. Verkligheten ter sig dock 
helt annorlunda för ett mindre ägarlett företag, där alternativen är begränsade. Anders 

”Troligtvis skulle vi inte ha några alternativ, då vi som 
et banklån som helst. Eftersom värdet på vår anläggning 

kommer ur själva aktiviteten här, och aktiviteten ju inte går att inteckna, så har vi inte så 
mycket säkerhet att erbjuda banken. Kan vi på grund av brist på säkerheter inte ta fler 

st av likviditet inte köpa så skulle vi lämnas med att leasa lika mycket 
Vi kan därmed konstatera att frågan är tudelad, då beslutet även grundar sig på vilka 

alternativ som finns tillgängliga. För ett mindre ägarlett företag, där ägarna inte har möjlighet 
att tillskjuta egna medel, och ej heller erhåller krediter via bank står leasing möjligtvis kvar 
som enda alternativet. Som Anders Wallström ändock är inne på, och en något försiktig 

rre utsträckning än idag 
skulle köpa sin utrustning.  Även David Lindström styrker detta resonemang: ”Jag tror att 
fler skulle köpa sin utrustning istället för att hyra efter en omarbetning… Ett stort företag 

edel så att de kan köpa sina produkter. Små 
företag drabbas hårdare, och troligtvis blir de lite snåla och skaffar färre produkter.”  

Vi vill dock delge att respondenterna i denna fråga till viss del är oeniga. Kenth Johansson 
”Ifall redovisningsreglerna 

Med detta åsyftar han att så 
länge det finns ett investeringsbehov och så länge konjunkturen ser stabil ut ser han ingen 

För Swedbank tror jag inte det blir någon speciell förändring, 
antalet affärer kommer inte att minska eftersom företag måste nyinvestera för att hålla igång 

Inte heller Henrik Johansson ser några rörelser på leasingmarknaden utifrån 
”…inte att företag kommer att leasa i 

mindre omfattning om det bara är förändringen på balansräkningen som blir konsekvensen 
förstnämnda respondenters 

syn på frågan. Vi medger att det finns företag vars alternativ är begränsade och således inte 
förändrar sin leasingpolicy, men även företag som tack vare sin struktur och finansiella 

ningar i de fall där det är mer fördelaktigt. I deras 

 

Den ekonomiska marknaden har rent historiskt alltid varit kreativ, och normgivande organ 
ligger som konsekvens ofta steget efter. Som följd är rekommendationerna ofta en 
efterkonstruktion för att reglera vad som i praktiken redan är en realitet. Intressant blir att se 
vilken effekt en chockförändring får på den kreativa marknaden, och utifall detta blir en 
katalysator för nya finansiella former. De teoretiker som uttryckt sig i frågan menar att aktörer 

a leasingtillgångarnas effekt på 
balansräkningen, och därmed ser man förändrade avtalsformer. Ett troligt förfarande blir att 
ingå leasingavtal med kortare horisont och med optionsklausuler för förlängning, för att på så 

t kontrollerade värdet som skall redovisas i 
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balansräkningen. Detta innebär i sin tur att vi i framtiden förmodligen skönjer en 
riskförskjutning från leasetagare till leasegivare, då leasetagaren inte i samma utsträckning 
som idag blir drabbad av negativa 
kompensera för denna riskförskjutning är det troligt att vi får se en ökad kostnad för 
leasingfinansiering. Utträde ur ett leasingavtal blir med andra ord enklare för leasetagaren, 
men samtidigt blir leasing mer kostsamt. På detta svarar Kenth Johansson på Swedbank: 
”…konsekvensen blir att vi vill ha någon ny säkerhet, alternativt att vi tar på oss en större 
risk men att kostnaden för finansiering blir dyrare än idag. Företag med sämre eget kapital 
skulle få dyrare finansiering, och kanske kortare löptider.”. 
sig om att teorin åtminstone är ett möjligt scenario. Ifall vi utgår från detta scenario som 
Kenth Johansson till stor del bekräftar, blir Henrik Johanssons tanka
leasingmarknaden åter av intresse. Som nämndes i föregående teori menade han att 
användandet av leasing inte kommer att minska ifall det enbart är förändrat 
redovisningsförfarande. ”Om leasing däremot kommer bli en dyrare finansieri
det hända att andra finansieringsformer kommer att bli mer fördelaktiga, exempelvis 
banklån.” Att vi väntar oss dyrare finansiering kan mer eller mindre bekräftas av Kenth 
Johanssons uttalande, varvid detta ger ytterligare en anledning att se s
lönsamma alternativ.  
 
Finansiärens övertagande av risk kan ur lesasetagarens perspektiv ses som positivt, frågan vi 
ställer oss är dock huruvida den ökade riskpremie som leasegivaren tar ut överkompenserar 
den ökade risken. Detta skulle i sådana fall leda till ytterligare försä
leasetagaren. Då föregående teori ledde oss in på spåret att somliga företag saknar alternativ 
till finansieringsformer, i kombination med ovanstående tankegångar om dyrare leasing, växer 
frågan om hur företag med redan trängd situat
leasingstandarden. Diskussionen faller in under en kommande rubrik där den kommer att 
behandlas ur ytterligare ett perspektiv.  
 

6.5 Marknadsanpassning
En möjlig riskförskjutning på marknaden samt det faktum att aktörer eventuellt kommer leasa 
sina tillgångar i mindre utsträckning än idag, väcker frågan om vilka nya åtgärder som föds 
för att kompensera för dessa nya marknadsekonomiska förhållanden. 
spekulationer och åsikter blir således av intresse, om de tror på nya finansieringsformer, 
kryphål eller andra assimilerande åtgärder från marknadens sida. Från David Lindström får vi 
intrycket att det redan nu sker en anpassning mot nya lösni
funktionshyran. Vi måste ju hitta alternativ för att fortfarande attrahera kunder, och 
funktionshyran skulle helt klart öppna lite dörrar. Detta kan vara ett svar på marknaden för 
att anpassa sig mot förändrade redovisning
tillämpas på denna avtalstyp. Kunderna skulle således behålla samma fördelar som de har 
idag.”. Om detta är en produkt utav annonserade förändringar av leasingrekommendationer 
eller endast en normal utveckling 
Lindström enligt följande: ” Det skulle kunna vara en kreativ lösning för att undkomma 
konsekvenser av omarbetningen, men jag tror att det också beror på att kunderna börjar bli 
införstådda i skillnaden mellan köp och hyra. Då de är mer medvetna om att en hyrd maskin 
egentligen har ett värde efter att hyrestiden är slut, så förstår de att det är dyrt att hyra ifall 
de inte får ta del av kakan av restvärdet.
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balansräkningen. Detta innebär i sin tur att vi i framtiden förmodligen skönjer en 
riskförskjutning från leasetagare till leasegivare, då leasetagaren inte i samma utsträckning 
som idag blir drabbad av negativa konsekvenser vid eventuella marknadsförändringar. För att 
kompensera för denna riskförskjutning är det troligt att vi får se en ökad kostnad för 
leasingfinansiering. Utträde ur ett leasingavtal blir med andra ord enklare för leasetagaren, 

r leasing mer kostsamt. På detta svarar Kenth Johansson på Swedbank: 
konsekvensen blir att vi vill ha någon ny säkerhet, alternativt att vi tar på oss en större 

risk men att kostnaden för finansiering blir dyrare än idag. Företag med sämre eget kapital 
kulle få dyrare finansiering, och kanske kortare löptider.”. Försiktigt kan man härmed uttala 

sig om att teorin åtminstone är ett möjligt scenario. Ifall vi utgår från detta scenario som 
Kenth Johansson till stor del bekräftar, blir Henrik Johanssons tankar kring förändringar på 
leasingmarknaden åter av intresse. Som nämndes i föregående teori menade han att 
användandet av leasing inte kommer att minska ifall det enbart är förändrat 

”Om leasing däremot kommer bli en dyrare finansieri
det hända att andra finansieringsformer kommer att bli mer fördelaktiga, exempelvis 

Att vi väntar oss dyrare finansiering kan mer eller mindre bekräftas av Kenth 
Johanssons uttalande, varvid detta ger ytterligare en anledning att se sig om efter mer 

Finansiärens övertagande av risk kan ur lesasetagarens perspektiv ses som positivt, frågan vi 
ställer oss är dock huruvida den ökade riskpremie som leasegivaren tar ut överkompenserar 
den ökade risken. Detta skulle i sådana fall leda till ytterligare försämrade förhållanden för 
leasetagaren. Då föregående teori ledde oss in på spåret att somliga företag saknar alternativ 
till finansieringsformer, i kombination med ovanstående tankegångar om dyrare leasing, växer 
frågan om hur företag med redan trängd situation kan komma att drabbas av en revidering av 
leasingstandarden. Diskussionen faller in under en kommande rubrik där den kommer att 
behandlas ur ytterligare ett perspektiv.   

Marknadsanpassning 
En möjlig riskförskjutning på marknaden samt det faktum att aktörer eventuellt kommer leasa 
sina tillgångar i mindre utsträckning än idag, väcker frågan om vilka nya åtgärder som föds 
för att kompensera för dessa nya marknadsekonomiska förhållanden. Våra r
spekulationer och åsikter blir således av intresse, om de tror på nya finansieringsformer, 
kryphål eller andra assimilerande åtgärder från marknadens sida. Från David Lindström får vi 
intrycket att det redan nu sker en anpassning mot nya lösningar: ”Ett alternativ skulle vara 
funktionshyran. Vi måste ju hitta alternativ för att fortfarande attrahera kunder, och 
funktionshyran skulle helt klart öppna lite dörrar. Detta kan vara ett svar på marknaden för 
att anpassa sig mot förändrade redovisningsregler, eftersom de nya reglerna inte skulle 
tillämpas på denna avtalstyp. Kunderna skulle således behålla samma fördelar som de har 

Om detta är en produkt utav annonserade förändringar av leasingrekommendationer 
eller endast en normal utveckling är dock svårt att säga, och om detta spekulerar David 

Det skulle kunna vara en kreativ lösning för att undkomma 
konsekvenser av omarbetningen, men jag tror att det också beror på att kunderna börjar bli 

mellan köp och hyra. Då de är mer medvetna om att en hyrd maskin 
egentligen har ett värde efter att hyrestiden är slut, så förstår de att det är dyrt att hyra ifall 
de inte får ta del av kakan av restvärdet.”. Oavsett av vilken anledning som nya 

 

balansräkningen. Detta innebär i sin tur att vi i framtiden förmodligen skönjer en 
riskförskjutning från leasetagare till leasegivare, då leasetagaren inte i samma utsträckning 

konsekvenser vid eventuella marknadsförändringar. För att 
kompensera för denna riskförskjutning är det troligt att vi får se en ökad kostnad för 
leasingfinansiering. Utträde ur ett leasingavtal blir med andra ord enklare för leasetagaren, 

r leasing mer kostsamt. På detta svarar Kenth Johansson på Swedbank: 
konsekvensen blir att vi vill ha någon ny säkerhet, alternativt att vi tar på oss en större 

risk men att kostnaden för finansiering blir dyrare än idag. Företag med sämre eget kapital 
Försiktigt kan man härmed uttala 

sig om att teorin åtminstone är ett möjligt scenario. Ifall vi utgår från detta scenario som 
r kring förändringar på 

leasingmarknaden åter av intresse. Som nämndes i föregående teori menade han att 
användandet av leasing inte kommer att minska ifall det enbart är förändrat 

”Om leasing däremot kommer bli en dyrare finansieringsform kan 
det hända att andra finansieringsformer kommer att bli mer fördelaktiga, exempelvis 

Att vi väntar oss dyrare finansiering kan mer eller mindre bekräftas av Kenth 
ig om efter mer 

Finansiärens övertagande av risk kan ur lesasetagarens perspektiv ses som positivt, frågan vi 
ställer oss är dock huruvida den ökade riskpremie som leasegivaren tar ut överkompenserar 

mrade förhållanden för 
leasetagaren. Då föregående teori ledde oss in på spåret att somliga företag saknar alternativ 
till finansieringsformer, i kombination med ovanstående tankegångar om dyrare leasing, växer 

ion kan komma att drabbas av en revidering av 
leasingstandarden. Diskussionen faller in under en kommande rubrik där den kommer att 

 

En möjlig riskförskjutning på marknaden samt det faktum att aktörer eventuellt kommer leasa 
sina tillgångar i mindre utsträckning än idag, väcker frågan om vilka nya åtgärder som föds 

Våra respondenters 
spekulationer och åsikter blir således av intresse, om de tror på nya finansieringsformer, 
kryphål eller andra assimilerande åtgärder från marknadens sida. Från David Lindström får vi 

Ett alternativ skulle vara 
funktionshyran. Vi måste ju hitta alternativ för att fortfarande attrahera kunder, och 
funktionshyran skulle helt klart öppna lite dörrar. Detta kan vara ett svar på marknaden för 

sregler, eftersom de nya reglerna inte skulle 
tillämpas på denna avtalstyp. Kunderna skulle således behålla samma fördelar som de har 

Om detta är en produkt utav annonserade förändringar av leasingrekommendationer 
är dock svårt att säga, och om detta spekulerar David 

Det skulle kunna vara en kreativ lösning för att undkomma 
konsekvenser av omarbetningen, men jag tror att det också beror på att kunderna börjar bli 

mellan köp och hyra. Då de är mer medvetna om att en hyrd maskin 
egentligen har ett värde efter att hyrestiden är slut, så förstår de att det är dyrt att hyra ifall 

Oavsett av vilken anledning som nya 
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finansieringsformer och lösningar introduceras på marknaden så kan vi se att det hela tiden 
pågår en kreativ jakt på nya och mer lönsamma sätt. Förmodligen blir denna än mer påtaglig 
vid en förändring av nya redovisningsrekommendationer, något som Anders Wallström 
poängterar:” Ifall det här förslaget går igenom blir det helt enkelt att sätta sig ned och se över 
vilka alternativ man har, och göra det bästa av situationen.” 
diskuterat väldig individuellt från företag till företag, för 
åtgärd ut enligt följande: ”Kanske kommer man försöka undkomma vissa kostnader i 
framtiden med att lägga över kostnaden på idrottsklubben istället för bolaget, då 
idrottsklubbar är momsbefriade.”. 
 
För tydlighetens skull vill vi återigen delge att respondenternas åsikter gått isär. 
att marknaden kommer att försöka hitta nya kryphål i de nya redovisningslagarna”
Kenth Johansson. Vi ställer oss dock tveksamma till detta uttalande. I realiteten är det 
konstaterat att det idag finns en inneboende gråzon som utnyttjas i redovisningen, och en 
revidering torde inte innebära att aktörer på marknaden skulle lägga ner denna jakt på 
alternativa vägar.   
 

 

6.6 Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre 
G4+1-gruppens förslag innebär som nämnts tidigare redovisningstekniska konsekvenser som 
kommer försämra nyckeltal hos företag som idag nyttjar operationell leasing. Vilka 
efterverkningar blir då troliga? Teorin serverar ett resonemang om att kred
av de nu mer transparenta nyckeltalen tilldelar företag en lägre kreditvärdighet och därmed en 
högre låneränta. Detta grundat på en undersökning som ombett bankmän att värdera företag 
utefter upplevd kreditrisk. Här framkom det att företa
en mer fördelaktig kreditvärdering än företag vars ekonomiska situation är likartad men 
redovisar leasade tillgångar över balansräkningen. Undersökningen var för oss 
häpnadsväckande, då den om den är sann visar på
kreditbedömningen, och skulle egenhändigt kunna förklara varför företag väljer att redovisa 
sina leasade tillgångar som operationella istället för finansiella. Kritikerna skulle i sådana fall 
ha gott underlag för sin kritik mo
funnit underlag för att stödja en så pass spektakulär teori, där Kenth Johansson på Swedbank 
starkt motsätter sig att sådana omfattande brister i kreditkontrollsförfarandet skulle kunna 
förekomma. ”Vid kreditkontroller genomlyser vi hela företaget, och med en reviderad 
årsredovisning samt alla avtal som finns vid sidan av denna skall inga dolda förpliktelser 
kunna gynna ett företag till bättre kreditvärdighet eller lägre låneränta.” 
Johansson på något sätt skulle ställa sig medhållande till denna teori kändes redan på förhand 
rätt osannolikt med tanke på teorins något provokativa kärna. Inte desto mindre är frågan 
intressant för att erhålla respons av något slag i frågan. Revisorn Henrik Jo
Kenth Johansson, även om hans formuleringar är något mer vaga och till viss del lämnar 
dörren öppen för möjligheten. Han uttrycker det exempelvis som att den väsentliga 
informationen om ett företag i de flesta fall
kritisk tolkare skulle utifrån detta kunna utläsa att det förekommer att banker missleds av 
operationella leasingtillgångar, men vår undersökta kontext kan inte på något vidare sätt 
styrka teorin. Om vi ändå skulle förutsätta att des
skulle vara gällande i praktiken öppnar det för en hel del intressanta frågeställningar. Som vi 
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ingsformer och lösningar introduceras på marknaden så kan vi se att det hela tiden 
pågår en kreativ jakt på nya och mer lönsamma sätt. Förmodligen blir denna än mer påtaglig 
vid en förändring av nya redovisningsrekommendationer, något som Anders Wallström 

Ifall det här förslaget går igenom blir det helt enkelt att sätta sig ned och se över 
vilka alternativ man har, och göra det bästa av situationen.” Sedan vilka lösningar, är som vi 
diskuterat väldig individuellt från företag till företag, för Sörfors Golf AB ser en tänkbar 

”Kanske kommer man försöka undkomma vissa kostnader i 
framtiden med att lägga över kostnaden på idrottsklubben istället för bolaget, då 
idrottsklubbar är momsbefriade.”.  

l vi återigen delge att respondenternas åsikter gått isär. 
att marknaden kommer att försöka hitta nya kryphål i de nya redovisningslagarna”
Kenth Johansson. Vi ställer oss dock tveksamma till detta uttalande. I realiteten är det 

aterat att det idag finns en inneboende gråzon som utnyttjas i redovisningen, och en 
revidering torde inte innebära att aktörer på marknaden skulle lägga ner denna jakt på 

Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre låneränta
gruppens förslag innebär som nämnts tidigare redovisningstekniska konsekvenser som 

kommer försämra nyckeltal hos företag som idag nyttjar operationell leasing. Vilka 
efterverkningar blir då troliga? Teorin serverar ett resonemang om att kreditgivare på grund 
av de nu mer transparenta nyckeltalen tilldelar företag en lägre kreditvärdighet och därmed en 
högre låneränta. Detta grundat på en undersökning som ombett bankmän att värdera företag 
utefter upplevd kreditrisk. Här framkom det att företag med operationell leasing idag tillskrivs 
en mer fördelaktig kreditvärdering än företag vars ekonomiska situation är likartad men 
redovisar leasade tillgångar över balansräkningen. Undersökningen var för oss 
häpnadsväckande, då den om den är sann visar på en kraftig brist i risk- och 
kreditbedömningen, och skulle egenhändigt kunna förklara varför företag väljer att redovisa 
sina leasade tillgångar som operationella istället för finansiella. Kritikerna skulle i sådana fall 
ha gott underlag för sin kritik mot redovisningens utformning. I vår empiri har vi dock inte 
funnit underlag för att stödja en så pass spektakulär teori, där Kenth Johansson på Swedbank 
starkt motsätter sig att sådana omfattande brister i kreditkontrollsförfarandet skulle kunna 

Vid kreditkontroller genomlyser vi hela företaget, och med en reviderad 
årsredovisning samt alla avtal som finns vid sidan av denna skall inga dolda förpliktelser 
kunna gynna ett företag till bättre kreditvärdighet eller lägre låneränta.” Att Kenth 

son på något sätt skulle ställa sig medhållande till denna teori kändes redan på förhand 
rätt osannolikt med tanke på teorins något provokativa kärna. Inte desto mindre är frågan 
intressant för att erhålla respons av något slag i frågan. Revisorn Henrik Johansson backar upp 
Kenth Johansson, även om hans formuleringar är något mer vaga och till viss del lämnar 
dörren öppen för möjligheten. Han uttrycker det exempelvis som att den väsentliga 

i de flesta fall framkommer då banker utför en granskning. En 
kritisk tolkare skulle utifrån detta kunna utläsa att det förekommer att banker missleds av 
operationella leasingtillgångar, men vår undersökta kontext kan inte på något vidare sätt 
styrka teorin. Om vi ändå skulle förutsätta att dessa antaganden om bankers kreditförfarande 
skulle vara gällande i praktiken öppnar det för en hel del intressanta frågeställningar. Som vi 

 

ingsformer och lösningar introduceras på marknaden så kan vi se att det hela tiden 
pågår en kreativ jakt på nya och mer lönsamma sätt. Förmodligen blir denna än mer påtaglig 
vid en förändring av nya redovisningsrekommendationer, något som Anders Wallström 

Ifall det här förslaget går igenom blir det helt enkelt att sätta sig ned och se över 
Sedan vilka lösningar, är som vi 

Sörfors Golf AB ser en tänkbar 
”Kanske kommer man försöka undkomma vissa kostnader i 

framtiden med att lägga över kostnaden på idrottsklubben istället för bolaget, då 

l vi återigen delge att respondenternas åsikter gått isär. ”Jag tror inte 
att marknaden kommer att försöka hitta nya kryphål i de nya redovisningslagarna”, säger 
Kenth Johansson. Vi ställer oss dock tveksamma till detta uttalande. I realiteten är det 

aterat att det idag finns en inneboende gråzon som utnyttjas i redovisningen, och en 
revidering torde inte innebära att aktörer på marknaden skulle lägga ner denna jakt på 

 

låneränta 
gruppens förslag innebär som nämnts tidigare redovisningstekniska konsekvenser som 

kommer försämra nyckeltal hos företag som idag nyttjar operationell leasing. Vilka 
itgivare på grund 

av de nu mer transparenta nyckeltalen tilldelar företag en lägre kreditvärdighet och därmed en 
högre låneränta. Detta grundat på en undersökning som ombett bankmän att värdera företag 

g med operationell leasing idag tillskrivs 
en mer fördelaktig kreditvärdering än företag vars ekonomiska situation är likartad men 
redovisar leasade tillgångar över balansräkningen. Undersökningen var för oss 

och 
kreditbedömningen, och skulle egenhändigt kunna förklara varför företag väljer att redovisa 
sina leasade tillgångar som operationella istället för finansiella. Kritikerna skulle i sådana fall 

t redovisningens utformning. I vår empiri har vi dock inte 
funnit underlag för att stödja en så pass spektakulär teori, där Kenth Johansson på Swedbank 
starkt motsätter sig att sådana omfattande brister i kreditkontrollsförfarandet skulle kunna 

Vid kreditkontroller genomlyser vi hela företaget, och med en reviderad 
årsredovisning samt alla avtal som finns vid sidan av denna skall inga dolda förpliktelser 

Att Kenth 
son på något sätt skulle ställa sig medhållande till denna teori kändes redan på förhand 

rätt osannolikt med tanke på teorins något provokativa kärna. Inte desto mindre är frågan 
hansson backar upp 

Kenth Johansson, även om hans formuleringar är något mer vaga och till viss del lämnar 
dörren öppen för möjligheten. Han uttrycker det exempelvis som att den väsentliga 

tför en granskning. En 
kritisk tolkare skulle utifrån detta kunna utläsa att det förekommer att banker missleds av 
operationella leasingtillgångar, men vår undersökta kontext kan inte på något vidare sätt 

sa antaganden om bankers kreditförfarande 
skulle vara gällande i praktiken öppnar det för en hel del intressanta frågeställningar. Som vi 



Leasing idag och imorgon 

 
62 

 
 

13 
dec 

berört i tidigare diskussion kan företag i pressat ekonomiskt läge drabbas negativt i de fall där 
alternativa finansieringsformer ej finns tillgängliga samt att de upplever en ökad kostnad för 
leasing. Detta skulle i kombination med försämrad kreditvärdighet förmodligen sätta många 
företag i en ytterst komplicerad position. Vi vill påpeka att även då resonemanget i sin helhet 
är logiskt och stringent är antagandet om bankernas förfarande i sig av mer spekulativ natur. 
Som berördes redan i ”Kritik mot teorier” så har detta antagande kritiserats, och vi har inte 
funnit belägg som stöder någondera av parterna. Man skulle kunna tänka sig att faktumet att 
studien genomfördes för nästintill tjugo år sedan renderar den förlegad. Detta såtillvida att 
dess relevans på dagens ekonomiska marknad där förekomsten av leasing är betydligt 
vanligare, är något begränsad, och man kanske kan anta att dagens rutiner vid kreditkontroller 
är något förfinade gällande leasing.  
 

6.7 Analytiker får en mer rättvisande bild 
Huruvida analytiker får en mer rättvisande bild eller inte följer till stor del den diskussion som 
i detta kapitel anfördes angående föreställningsramen och effektiva marknader under rubriken 
”Leasingredovisning idag”. Teorin inom området menar att föreställningsramen i större 
utsträckning skulle efterlevas i och med en omarbetning i linje med G4+1-gruppens förslag, 
vilket i sin tur skulle leda till en mer rättvisande bild av ekonomiska rapporter. Rent teoretiskt 
kan sägas att en revidering skulle innebära en mer rättvisande bild, om detta sedan är gällande 
även i praktiken, eller snarare, om det i realiteten föreligger ett konkret behov, är en annan 
fråga. Kärnan i denna frågeställning ligger i vilken styrka man tillskriver marknaden när det 
kommer till effektivitet. Effektivitetsfrågan har vi tidigare berört, och en mer penetrerande 
analys ligger utanför detta arbete. En tro på en helt effektiv marknad mer eller mindre 
eliminerar syftet med tänkta revidering, då marknaden i dag redan gör nödvändiga 
korrigeringar, och således förflyttas endast känd information från ett ställe i redovisningen till 
ett annat. Omvänt däremot, det vill säga en tro att marknaden inte är effektiv, eller något 
semi-effektiv, innebär att det faktiskt föreligger ett behov, då det finns intressenter idag som 
faktiskt missleds i sina analyser. Frågan som väcks är huruvida denna diskussion ens är 
relevant då rekommendationerna bygger på föreställningsramen, som till sin konstruktion är 
en teoretisk ansats. Om en revidering således innebär att denna teoretiska mall efterlevs i en 
större utsträckning är revideringen relevant och befogad. Att dessutom tillskriva marknaden 
en tro på effektivitet som mer eller mindre renderar rekommendationerna och 
föreställningsramen överflödiga är något mustigt, då en sådan effektivitet skulle innebära att 
aktörerna besitter förmågan att på rätt sätt värdera och tolka ekonomisk information så fort 
den uppkommer. Henrik Johansson sammanfattar detta resonemang rätt bra, och vi upprepar i 
förtydligande syfte hans kommentar: ”Det måste finnas någon sorts teoretisk mall för hur 
redovisning ska gå till, för att få redovisningen likadan i ett geografiskt redovisningsområde. 
Cu har vi IASBs föreställningsram som norm för finansiella rapporter, och då får man bara 
bestämma sig för att följa den. Är det fel måste man ändra.”. 
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7 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel vill vi sammanfatta och besv
i föregående kapitel. Även i detta kapitel ligger vår bakomliggande problemformulering som 
grund. I och med detta avlutande kapitel hoppas vi fullgöra vårt syfte. Kapitlet är i likhet med 
analyskapitlet uppdelad på basis av presenterade teorier, som sedan följs upp av en 
avslutande diskussion. Sist i detta kapitel följer sedan några korta kommentarer angående 
vårt bidrag till forskningen, hur väl vi lyckats med vår studie samt förslag på fortsatt 
forskning. 
 

 

7.1 Leasingredovisning idag
Frågan var huruvida IASBs föreställningsram efterföljs på ett korrekt sätt eller inte, samt 
huruvida ett gränsdragningsproblem förekommer i praktiken. I vårt material fann vi inte att 
aktörerna upplevde något gränsdragningsproblem. 
var det ingen som ställdes inför valet av finansiell kontra operationell leasing, och följaktligen 
har ingen resonerat i frågan. Av det lilla empiriska material vi har studerat verkar det som att 
operationell leasing är normen, och att redovisning av finansiell leasning är väldigt ovanligt. 
Därmed blir frågan operationell kontra finansiellt inte lika relevant, och vi kan inte dra några 
vidare slutsatser i frågan.  
 
I frågan om föreställningsramen efterlevs eller inte ställer vi oss däremot på kritikernas sida, 
då det faktiskt finns bristande neutralitet, transparens och jämförbarhet. I analysen kommer vi 
dock fram till att detta beror lite på vilken redovisning man t
kanske inte utgör så många fall. Stor eller liten omfattning är dock irrelevant då man satt upp 
föreställningsramen som norm. Därmed är alla revideringar som resulterar i att ramen på mer 
korrekt sätt efterlevs positiva. 
 

 

7.2 Leasingredovisning efter en omarbetning
 

7.3 Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer
Här diskuterade vi huruvida våra respondenter kunde styrka teorin om att företag skulle välja 
att leasa mindre ifall operationell leasing skulle belasta balansräkningen hos leasetagaren. Vi 
konstaterade att svaret på frågan dels är beroende av vad leasetagaren har för inställning till 
att uppvisa en balansräkning med goda nyckeltal, dels vilka förutsätt
för att om möjligt välja andra finansieringsformer. För att leasing som finansieringsform skall 
minska krävs att leasetagare både värderar leasing över balansräkningen som ett sämre 
alternativ i förhållande till andra finansieringsf
att göra detta val. Vår slutsats blir således att även denna teori till viss del kan styrkas. Detta 
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Frågan var huruvida IASBs föreställningsram efterföljs på ett korrekt sätt eller inte, samt 
huruvida ett gränsdragningsproblem förekommer i praktiken. I vårt material fann vi inte att 
aktörerna upplevde något gränsdragningsproblem. Detta beror nog på att av våra aktörer så 
var det ingen som ställdes inför valet av finansiell kontra operationell leasing, och följaktligen 
har ingen resonerat i frågan. Av det lilla empiriska material vi har studerat verkar det som att 

ng är normen, och att redovisning av finansiell leasning är väldigt ovanligt. 
Därmed blir frågan operationell kontra finansiellt inte lika relevant, och vi kan inte dra några 

I frågan om föreställningsramen efterlevs eller inte ställer vi oss däremot på kritikernas sida, 
då det faktiskt finns bristande neutralitet, transparens och jämförbarhet. I analysen kommer vi 
dock fram till att detta beror lite på vilken redovisning man tittar på, och att det i realiteten 
kanske inte utgör så många fall. Stor eller liten omfattning är dock irrelevant då man satt upp 
föreställningsramen som norm. Därmed är alla revideringar som resulterar i att ramen på mer 
korrekt sätt efterlevs positiva. Vi kan följaktligen bara hålla med teorin.  

Leasingredovisning efter en omarbetning 

Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer
Här diskuterade vi huruvida våra respondenter kunde styrka teorin om att företag skulle välja 

easa mindre ifall operationell leasing skulle belasta balansräkningen hos leasetagaren. Vi 
konstaterade att svaret på frågan dels är beroende av vad leasetagaren har för inställning till 
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för att om möjligt välja andra finansieringsformer. För att leasing som finansieringsform skall 
minska krävs att leasetagare både värderar leasing över balansräkningen som ett sämre 
alternativ i förhållande till andra finansieringsformer, samt att denne har en faktisk möjlighet 
att göra detta val. Vår slutsats blir således att även denna teori till viss del kan styrkas. Detta 
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Frågan var huruvida IASBs föreställningsram efterföljs på ett korrekt sätt eller inte, samt 
huruvida ett gränsdragningsproblem förekommer i praktiken. I vårt material fann vi inte att 

Detta beror nog på att av våra aktörer så 
var det ingen som ställdes inför valet av finansiell kontra operationell leasing, och följaktligen 
har ingen resonerat i frågan. Av det lilla empiriska material vi har studerat verkar det som att 

ng är normen, och att redovisning av finansiell leasning är väldigt ovanligt. 
Därmed blir frågan operationell kontra finansiellt inte lika relevant, och vi kan inte dra några 

I frågan om föreställningsramen efterlevs eller inte ställer vi oss däremot på kritikernas sida, 
då det faktiskt finns bristande neutralitet, transparens och jämförbarhet. I analysen kommer vi 

ittar på, och att det i realiteten 
kanske inte utgör så många fall. Stor eller liten omfattning är dock irrelevant då man satt upp 
föreställningsramen som norm. Därmed är alla revideringar som resulterar i att ramen på mer 

 

Företag leasar mindre, och väljer andra finansieringsformer 
Här diskuterade vi huruvida våra respondenter kunde styrka teorin om att företag skulle välja 

easa mindre ifall operationell leasing skulle belasta balansräkningen hos leasetagaren. Vi 
konstaterade att svaret på frågan dels är beroende av vad leasetagaren har för inställning till 

ningar leasetagaren har 
för att om möjligt välja andra finansieringsformer. För att leasing som finansieringsform skall 
minska krävs att leasetagare både värderar leasing över balansräkningen som ett sämre 

ormer, samt att denne har en faktisk möjlighet 
att göra detta val. Vår slutsats blir således att även denna teori till viss del kan styrkas. Detta 
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då det visserligen krävs att leasetagaren är i en viss situation för att handla enligt teorin, men 
ingenting heller säger att det inte finns företag i just denna situation. Att teorin inte kan 
appliceras på alla leasetagare är mindre relevant och bestrider enligt oss inte att leasing rent 
generellt kommer att minska.  
 

 

7.4 Riskförskjutning och dyrare 
Analysen försökte utröna ifall en teori om att leasingmarknaden kommer uppleva en 
förskjutning av risk och därmed dyrare finansiering kan styrkas i vår undersökning. Empirin 
gav oss här ett bidrag som stödde teorin, och utan att anse detta som
dess riktighet får vi anta att teorin ger oss ett troligt scenario. Vår slutsats blir därmed att det 
är helt klart möjligt att en förändrad leasingstandard kommer leda till andra förhållanden 
mellan leasetagare och leasegivare, sa
finansieringsform.   
 

7.5 Marknadsanpassning
De effekter som vi har antagit kommer att drabba leasingmarknaden bör föda något sorts 
bemötande av dess aktörer. Vår teori i frågan tror således att marknaden ko
sig till nya redovisningsstandarder genom att finna kryphål, liksom det finns kryphål i dagens 
redovisning. Vår empiriska data både hjälper och stjälper denna teori. Vår slutsats i analysen 
är dock att vi återigen vill stötta teorin, och n
besvara exakt hur denna marknadsanpassning kommer att ske, men ändock verifiera att det 
troligtvis kommer att ske i någon form. 
 

 

7.6 Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre låneränta
Denna teori gav oss uppslag om att bankers kreditförfarande ger fördelar till företag som 
använder sig av operationell leasing. Ifall detta skulle stämma i praktiken skulle vi ha ett 
ytterst intressant scenario om dessa företag i framtiden berövas denna fördel och därme
tillskrivs sämre kreditvärdighet. Empiriskt har vi dock inte funnit stöd för denna hypotes, och 
vi ställer oss något tveksamma till dess riktighet. Visserligen ger vår analys oss en diskussion 
som menar att banker i vissa fall blir missledda av företags 
underlag är för tunt för vidare analys av detta. Slutsatsen blir därmed att vi inte tror att företag 
kommer att drabbas av lägre kreditvärdighet och därmed högre låneränta. 
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Riskförskjutning och dyrare finansiering 
Analysen försökte utröna ifall en teori om att leasingmarknaden kommer uppleva en 
förskjutning av risk och därmed dyrare finansiering kan styrkas i vår undersökning. Empirin 
gav oss här ett bidrag som stödde teorin, och utan att anse detta som ett övertygande bevis på 
dess riktighet får vi anta att teorin ger oss ett troligt scenario. Vår slutsats blir därmed att det 
är helt klart möjligt att en förändrad leasingstandard kommer leda till andra förhållanden 
mellan leasetagare och leasegivare, samt att leasing troligtvis kommer bli en dyrare 

Marknadsanpassning 
De effekter som vi har antagit kommer att drabba leasingmarknaden bör föda något sorts 
bemötande av dess aktörer. Vår teori i frågan tror således att marknaden ko
sig till nya redovisningsstandarder genom att finna kryphål, liksom det finns kryphål i dagens 
redovisning. Vår empiriska data både hjälper och stjälper denna teori. Vår slutsats i analysen 
är dock att vi återigen vill stötta teorin, och nöjer oss med att ej ha underlag nog för att 
besvara exakt hur denna marknadsanpassning kommer att ske, men ändock verifiera att det 
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Banker ger företag lägre kreditvärdighet och högre låneränta
v oss uppslag om att bankers kreditförfarande ger fördelar till företag som 

använder sig av operationell leasing. Ifall detta skulle stämma i praktiken skulle vi ha ett 
ytterst intressant scenario om dessa företag i framtiden berövas denna fördel och därme
tillskrivs sämre kreditvärdighet. Empiriskt har vi dock inte funnit stöd för denna hypotes, och 
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som menar att banker i vissa fall blir missledda av företags redovisningsform, men vårt 
underlag är för tunt för vidare analys av detta. Slutsatsen blir därmed att vi inte tror att företag 
kommer att drabbas av lägre kreditvärdighet och därmed högre låneränta.  
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7.7 Analytiker får en mer rättvisande bild
Under detta avsnitt resonerade vi kring frågan om en revidering av leasingstandarden skulle 
leda till bättre förutsättningar för externa intressenter eller ej. Rent teoretiskt anses att en 
revidering leder till en mer rättvisande bild, och frågan som kvarstår är i
praktiken skulle leda till förbättringar. För att svara på hur revideringen skulle påverka i 
realiteten diskuteras frågan huruvida marknaden är effektiv eller ej, eftersom det i sin tur 
avgör ifall ett behov av en revidering finns eller ej.
marknaden som effektiv finns det fog för att analytiker skulle få en mer rättvisande bild. Att 
marknaden skulle vara helt effektiv ser vi som en omöjlighet, då detta kräver extremt mycket 
av individerna på marknaden. I och med att vi erkänner att alla individer på en marknad inte 
besitter förmågan att på rätt sätt värdera och tolka ekonomisk information så fort den 
uppkommer, så har vi samtidigt erkänt att marknaden är i behov av teoretiska riktlinjer som 
alla aktörer skall följa. Då vi utgår från att vi i praktiken är i behov av en teoretisk bas kan vi 
därmed styrka att analytiker skulle få en mer rättvisande bild ifall den teoretiska basen 
efterlevs bättre.    
 

 

Avslutningsord 
Vi författare vill bara avslutningsvis säga att detta har varit ett väldigt intressant och 
berikande ämne, och vi hoppas även att det har varit lika intressant för Dig som läsare.

 

 

 

 

 

Leasing idag och imorgon 

65 

Analytiker får en mer rättvisande bild 
tta avsnitt resonerade vi kring frågan om en revidering av leasingstandarden skulle 

leda till bättre förutsättningar för externa intressenter eller ej. Rent teoretiskt anses att en 
revidering leder till en mer rättvisande bild, och frågan som kvarstår är ifall det även i 
praktiken skulle leda till förbättringar. För att svara på hur revideringen skulle påverka i 
realiteten diskuteras frågan huruvida marknaden är effektiv eller ej, eftersom det i sin tur 
avgör ifall ett behov av en revidering finns eller ej. Vår slutsats är att så fort man ej anser 
marknaden som effektiv finns det fog för att analytiker skulle få en mer rättvisande bild. Att 
marknaden skulle vara helt effektiv ser vi som en omöjlighet, då detta kräver extremt mycket 

n. I och med att vi erkänner att alla individer på en marknad inte 
besitter förmågan att på rätt sätt värdera och tolka ekonomisk information så fort den 
uppkommer, så har vi samtidigt erkänt att marknaden är i behov av teoretiska riktlinjer som 

er skall följa. Då vi utgår från att vi i praktiken är i behov av en teoretisk bas kan vi 
därmed styrka att analytiker skulle få en mer rättvisande bild ifall den teoretiska basen 

avslutningsvis säga att detta har varit ett väldigt intressant och 
berikande ämne, och vi hoppas även att det har varit lika intressant för Dig som läsare.
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realiteten diskuteras frågan huruvida marknaden är effektiv eller ej, eftersom det i sin tur 

Vår slutsats är att så fort man ej anser 
marknaden som effektiv finns det fog för att analytiker skulle få en mer rättvisande bild. Att 
marknaden skulle vara helt effektiv ser vi som en omöjlighet, då detta kräver extremt mycket 

n. I och med att vi erkänner att alla individer på en marknad inte 
besitter förmågan att på rätt sätt värdera och tolka ekonomisk information så fort den 
uppkommer, så har vi samtidigt erkänt att marknaden är i behov av teoretiska riktlinjer som 

er skall följa. Då vi utgår från att vi i praktiken är i behov av en teoretisk bas kan vi 
därmed styrka att analytiker skulle få en mer rättvisande bild ifall den teoretiska basen 

 

avslutningsvis säga att detta har varit ett väldigt intressant och 
berikande ämne, och vi hoppas även att det har varit lika intressant för Dig som läsare. 
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Bilaga 1  
Teori- och litteratursök 
 
Metodik vid informationssökning 
 

Artikelsökning 
Som första steg i teorisökningen använde vi oss internet, där vi använde begrepp inom vårt ämne som sökord för 
att ge en bred och ungefärlig bild av vilka teorier som florerar inom ämnet, för att se ifall vissa teorier är ofta 
återkommande och så vidare. Även om många av dem inte passade vårt problem helt friktionsfritt noterade vi 
tänkbara teorier och funderade på hur dessa kunde problematiseras och moduleras till att passa vårt arbete. Med 
dessa grunder gick vi sedan vidare för att söka artiklar och använde där oss utav fackord och andra typer av 
rubriker vi funnit i litteraturen om leasing. Till detta använde vi oss av Metasökning på Umeå Universitets 
Databaser med företagsekonomi som kategori, och de databaser vi senare kom att använda oss av är Business 
Source Premier, Emerald samt LIBRIS. De sökord vi använt, som finns att studera nedan, var inledningsvis 
något breda begrepp som gav oss många träffar, och vi kände att det fanns mycket material på området. 
Efterhand vi satte oss in i ämnet kunde vi precisera sökorden till att ligga närmare den exakta teori vi för tillfället 
sökte mer information kring, vilket gav oss färre träffar på sökningen. I tabellen nedan finns redovisat antal 
träffar per sökord i respektive databas. 
 
Sökord Business Source Premier Emerald LIBRIS 

Leasing 18050 627 228 
Lease balance sheet 242 84 0 
Finance leasing 2919 320 15 
Leasing IASB 5 3 0 
G4+1 883 43 1737 
Improving lease accounting 12 107 0 
Leasing Sweden 41 56 29 
Leasing accounting 570 237 15 
Leases implementation of a 
new approach 

14 115 - 
 

 
För att beskära antal artiklar gjorde vi en första grov sortering baserat på respektive artikels rubrik. I de rubriker 
som verkade intressanta fortsatte vi med att granska de sammanfattningar som fanns tillgängliga, och visade det 
sig att denna artikel kunde vara av intresse gick vi vidare med en granskning av fulltexten. Denna procedur 
fortskred tills vi kände att vi hade tillräckligt material för alla de utvalda teorierna.  
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Bilaga 2 

Mall för frågeformulär 
 
Er roll på marknaden 
Vem är du och vad erbjuder ni? 
 
I vilken omfattning använder ni er av leasing? Andel operationell/finansiell?  
 
Vad är er inställning till leasing och dess former? 
 
Vilka leasar? 
 
Vad efterfrågar kunden när ett leasingavtal ska tas fram?  
 
Hur ser er riskbedömning ut?  
 
Hur hanterar lånegivare operationell leasing när de beräknar kreditvärdighet och låneränta? 
 
Med dagens leasingredovisning 
Hur ser du på dagens redovisning av leasing? 
 
Hur ser du på den kritik som riktats mot den?  
 
Vem drabbar problematiken? 
 

Efter omarbetning av leasingredovisning 
Vad tycker du om förslaget? 
 
Kan du föreställa dig några allmänna konsekvenser ett införande av förslaget skulle få? 
 
Skulle företag välja att leasa i samma utsträckning?  
 
Skulle det ställas andra krav på leasegivare?  
 
Hur tror du en lånegivare skulle anpassa sig?  
 
Tror du användare av finansiella rapporter skulle påverkas? 
 
Kommer nya kryphål hittas i nya redovisningsprinciper?  
 


