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Sammanfattning 
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Nivå Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15hp 

Författare  Elin Clarke  Emilia Hanssen 

Handledare Per Janze 

Titel  Leasing – Nödvändighet eller bekvämlighet? 

Problem                     Varför väljer företag att leasa istället för att köpa? 

Hur redovisar leasetagaren leasing?  

Syfte Syftet med denna uppsats är att informera om de olika 

formerna av leasingavtal som finns samt kartlägga om det 

finns för- respektive nackdelar för leasetagaren vid de olika 

avtalen. Syftet är även att ta reda på hur de olika 

leasingavtalen redovisas av leasetagaren. 

Metod Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden. Vi 

kommer att använda oss av primärdata i form av intervjuer. 

Med hjälp av facklitteratur och annan sekundärdata kommer 

ämnesområdet att undersökas.  

Resultat Leasing är ett finansieringsalternativ, den operationella 

leasingen används ibland ur bekvämlighetssynpunkt. Den 

finansiella leasingen används mer som en nödvändighet. 

Redovisningen av leasing skiljer sig åt mellan finansiell och 

operationell leasing.  
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Abstract  

 

Date 2009-05-27 

Level Bachelor Thesis in Business Studies, 15 points 

Authors Elin Clarke  Emilia Hanssen 

Tutor Per Janze 

Title Leasing – Necessity or convenience?  

Problem Why do companies choose to lease instead of purchasing? 

How does the lease taker account for leasing? 

Purpose The purpose of this essay is to inform about the different 

kinds of leasing contracts that exist and to find out if there 

are advantages and disadvantages for the lease taker when 

choosing one of these contracts. The purpose is also to find 

out how the lease taker accounts for leasing. 

Method Our method of choice is the qualitative research. We will use 

primary data in the form of interviews. With the help of 

literature and other secondary data we will research the 

subject in question.  

Results Leasing is a financial alternative. Operationell leasing is 

sometimes used as a convenience. Financial leasing is more 

used as a necessity. The accounting of leasing differs between 

financial and operational leasing.   



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  

Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-09 

 

  

Ordlista 

Följande ord finns markerade med * i texten  

Ekonomisk livslängd - Motsvarar den tid som tillgången kan bidra till 

investerarens målsättning  

Garanterat restvärde – För leasetagaren är detta den del av objektets restvärde 

som garanteras av leasegivaren 

IAS – International Accounting Standards 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

Impressionistiska – De vill ge ett särskilt intryck av verkligheten 

Leasegivare – Företag som hyr ut ett objekt till företag/privat person 

Leasetagare – Företag/privat person som hyr ett objekt 

Leasing – Uthyrning  

Minimileaseavgifter – De betalningar exklusive variabla avgifter, serviceutgifter 

och skatter, som skall erläggas av leasetagaren till leasegivaren under leasingperioden 

med tillägg av,  

a) för leasetagaren, eventuella belopp som garanteras av denne eller av denne 

närstående företag eller 

b) för leasegivaren, eventuella restvärden som garanteras av leasetagaren eller denne 

närstående part eller av oberoende tredje part som har ekonomiska förutsättningar 

att fullfölja sitt åtagande 

Nyttjanderätter - Upplåtelse av rättighet 

Nyckeltal - Vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en 

organisation och dess verksamhet 

Restvärde - När man leasar en utrustning kommer man tillsammans med 

leasingbolaget överrens om löptid, leasingavgift och restvärde. Restvärdet är det som 

blir kvar efter att löptiden är slut 

Sakrättsligt skydd - Ett skydd mot tredje man, som exempelvis kan nämnas när en 

köpare är skyddad mot säljarens borgenärer; det han köpt kan inte tas i anspråk av 

borgenärerna för säljarens skulder 

Separationsrätt - Rätt att från gäldenär, vid till exempel konkurs, avskilja viss 

egendom som inte ingår i konkursboet 

Soliditet - Ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är 

Äganderättsförbehåll – Ett villkor att en såld vara förblir säljarens egendom till 

dess att köparen helt eller delvis fullgjort sina betalningsförpliktelser

http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4lden%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyckeltal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eget_kapital
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
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1. Inledning 
________________________________________________________________ 

Under arbetets första kapitel presenteras ämnet för läsaren genom att beskriva 

bakgrund, problemområde, syfte, avgränsning samt målgrupp. 

________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Leasing introducerades i Sverige 1963/64 efter att Svenska Handelsbanken iakttagit 

leasing i USA 1960. En utredning startades inom banken, för att undersöka om 

leasing skulle kunna vara en lämplig kreditform för svenska företagare. Det visade sig 

vara så och leasing är idag en väldigt vanlig finansieringsform (Green, 1985 s. 9). 

Leasing är ett samlingsbegrepp för olika slag av nyttjanderätter*. Med leasing i denna 

uppsats menar vi helt enkelt långtidshyra. 

 

En orsak till att leasing blev en allt mer vanlig form av finansiering var till exempel att 

många mindre och medelstora företag hade en bristande soliditet*. Det försvårade 

anskaffningen av nya krediter. Dessa företag kunde ofta inte egenfinansiera 

investeringarna, varför leasing sågs som ett lämpligt alternativ för dem (SOU 

1994:120 s. 89). En betydande faktor har även varit den snabba teknologiska 

utvecklingen där investeringars livslängd förkortats, leasing har då framstått som en 

flexibel finansieringsform (Green, 1985 s. 9-11).  

 

Det blev en påtaglig skillnad i industrins möjligheter att självfinansiera 

nyinvesteringar. I början på 1960-talet låg självfinansieringsgraden i industrin på 

cirka 94 % medan det i slutet på 1970-talet låg på 75 %. Detta gällde inte bara Sverige 

utan var ett internationellt fenomen. Detta har naturligtvis gått upp och ned och 

berott på tillfälliga faktorer (Boman, 1985 s. 98). En sådan stor industri är till 

exempel ABB som använder sig av leasing vid olika investeringar.  

 

Det finns ingen allmän definition av någon sorts leasing i svensk lag (SOU 1994:120 s. 

59). Idag används Redovisningsrådets (RR) rekommendationer RR6:99. Det är 

rekommendationer om hur ett företag ska redovisa leasing. De trädde ikraft den 1 

januari 1997 och är rekommendationer utifrån tidigare FARs rekommendation nr 7 

och kom till för att den internationella rekommendationen IAS* 17 uppdaterades 

(Haldorsson, Jonsson, 1997). 

 

Leasing är vanligt förekommande i både små och stora företag, statliga myndigheter, 

affärsdrivande verk och kommuner. Leasing används även av privatpersoner (SOU 

1994:120 s. 92). Det finns flera olika former av leasingavtal som används vid olika 

tillfällen och i olika syften, de vanligaste förekommande är operationell leasing och 

finansiell leasing (Ekonomistyrningsverket, 2009).  

 

http://www.esv.se/
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1.2 Problemdiskussion 

Förr var bristande soliditet en orsak till att företag valde leasing, är det fortfarande så 

idag? Utifrån vår bakgrundsbeskrivning skulle det vara intressant att undersöka 

varför företag väljer att leasa istället för att finansiera köpet med egna likvida medel.  

Det finns olika former av leasingavtal som används vid olika tillfällen och i olika 

syften. Det skulle vara intressant att undersöka när och hur de olika avtalen används. 

Vid ett leasingavtal gäller rekommendationer för redovisning av leasingobjektet, hur 

används dessa rekommendationer av leasetagaren?  

1.3 Problemformulering 

Varför väljer företag att leasa istället för att köpa? 

Hur redovisar leasetagaren leasing?  

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att informera om de olika formerna av leasingavtal som 

finns samt kartlägga om det finns för- respektive nackdelar för leasetagaren vid de 

olika avtalen. Syftet är även att ta reda på hur de olika leasingavtalen redovisas av 

leasetagaren. 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer att beskriva de tre vanligaste formerna av leasing; finansiell, operationell 

och sale and leaseback som är en form av finansiell leasing. Samt undersöka ett större 

företags syn på val av leasing, i detta fall ABB, samt undersöka hur bolaget de leasar 

ifrån ser på leasing.  Vi kommer även att tala med en revisor från KPMG för att 

undersöka revisorns synvinkel på leasing och hur det redovisas. 

1.6 Målgrupp 

Arbetet riktar sig till ekonomiintresserade samt företagsintressenter som kan tänkas 

komma i kontakt med leasing. 

 
 



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  

Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-09 

 

   - 3 - 

2. Metod 
________________________________________________________________ 

I detta avsnitt beskrivs den valda metoden, det vill säga vilket val av metodprocess 

som har tillämpats och varför. Även kritik gentemot denna presenteras.  

________________________________________________________________ 

2.1 Litteratursökning 

För att få en inblick i uppsatsens ämnesområde började vi med att söka efter 

sekundärdata på Mälardalens högskolas biblioteksdatabas. Sökordet ”leasing” 

användes och ett antal böcker i ämnet skrivna av olika författare hittades. Vi använde 

oss även av boken FARs Samlingsvolym del 1 för att få reda på information om 

redovisning av leasing. Vi sökte på webbsidan www.uppsatser.se med sökordet 

”leasing” och fann en uppsats som vi kom att använda oss av i vårt fortsatta arbete. 

 

Via Mälardalens högskolas sida för tidigare skrivna uppsatser påträffades några 

uppsatser inom ämnet. Vid sökning på Internet med sökordet ”leasing” hittades 

några artiklar som kom att användas i det fortsatta skrivandet. Samtlig information 

låg till grund för uppsatsen. Sökning gjordes på Artikelsök, ELIN@Mälardalen, 

Libris, Nationalencyklopedin och ABI/Inform via Mälardalens högskolas biblioteks 

databas. Där hittades facklitteratur och artiklar, men inget som var passande för vår 

uppsats.  

http://www.uppsatser.se/
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2.2 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen kan beskrivas med hjälp av denna bild. 

1. Frågeställning 
 

 

2. Val av litteratur och intervjupersoner 
 

 

3. Tolkning av data 
 

 

4. Sammanställning av data 
 

 

5. Resultat och slutsatser 
 

 (Bryman 2002: Figur 12.1 s. 252) 

Figur 1 De huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning  

Frågeställning: Vi utgick ifrån frågeställningen som presenteras i 

problemformuleringen (kap 1.3).  

Val av litteratur: Genom vår litteratursökning som finns i kapitel 2.1 framkom det 

vilka källor som kom att användas i vår studie.  

Val av intervjupersoner: Efter kontakt med Emilias arbetsgivare Håkan 

Holmberg på ABB fick vi reda på att ABB leasar mycket av sin utrustning. Håkan 

hänvisade oss att ta kontakt med Johan Svartengren som arbetar med koncerninköp 

för ABB och har hand om de flesta leasingkontrakt för företaget. Under intervjun med 

Johan Svartengren rekommenderade han oss att kontakta Lena Gustavsson på 

LeasePlan, vilket är bolaget ABB leasar bilar ifrån. Lena Gustavsson är kundansvarig 

för ABB på LeasePlan. För att få svar på en revisors syn på leasing valde vi att 

kontakta vår före detta lärare i redovisning och revision, Lars Kjellström, som är 

auktoriserad revisor på KPMG med många års erfarenhet inom redovisning. 

Tolkning av data: Vi bearbetade den information vi samlat in från litteraturen och 

intervjuerna för att fördjupa våra kunskaper inom ämnet leasing, samt analyserade 

företagets syn på leasing.  
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Sammanställning av data: Sammanställning gjordes av de viktigaste delarna från 

den sekundärdata som samlats in samt från intervjuerna som gjorts och kopplade 

samman detta.  

Resultat och slutsatser: Utifrån denna sammanställning kunde slutsatser dras för 

att sedan presentera resultatet. 

 
 

2.3 Val av metod 
Genomförandet av detta arbete valdes med hjälp av litteraturstudier och intervjuer 

för att på bästa sätt få svar på problemet. Efter studier i samhällsvetenskapliga 

metoder ansågs den kvalitativa metoden lämpa sig bäst som metod för uppsatsen, då 

den baseras på de skrivna och sagda orden och inte sammanställer siffror och 

mätetal.  

 

2.3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

När det kommer till valet mellan en kvalitativ- eller kvantitativ forskning handlar det 

om vilket resultat man vill komma fram till. Det vill säga, ska studien beskrivas med 

ord eller sammanställas med siffror. Den kvalitativa forskningen är mer inriktad på 

ord. Inom den kvalitativa forskningen används olika metoder, bland annat kvalitativa 

intervjuer som kommer att användas i denna uppsats. Det är en mycket generell term 

som används för att beskriva olika sorters intervjuer. Tyngden av kvalitativ forskning 

ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en 

viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman, 2001 s. 249 ff.). 

 

2.3.2 Intervjuer  

Som intervjuform valdes semistrukturerad intervju, det innebär att en lista görs på 

frågor som ska ställas, (se intervjuguide, Bilaga 1-3) som sedan kan komma att utökas 

under intervjuns gång beroende på vad personen svarar. Alla respondenter fick ta del 

av intervju frågorna en tid innan den inbokade intervjun för att kunna reflektera över 

frågorna. Personerna som intervjuades har haft stor frihet att svara på eget sätt. Det 

förekom även frågor som inte ingick i intervjuguiden, det vill säga följdfrågor på 

något som intervjupersonen sagt.   

 

De företag som intervjuades var ABB, LeasePlan och KPMG. Intervjun med ABB 

skedde personligen med ett möte på respondentens kontor på ABB i Västerås den 1 

april 2009. Intervjun varade i ca en timme. En uppföljning av intervjun med 

kompletterande frågor skedde den 4 maj 2009 via e-post. Intervjun med LeasePlan 

skedde via e-post på grund av geografiska avstånd då de har sitt kontor i Solna. 

Intervjufrågorna skickades till LeasePlan den 2 april 2009 och svaren skickades 

tillbaka den 14 april 2009. Intervjun med KPMG skedde via e-post på grund av 

tidsbrist. Intervjufrågorna skickades till respondenten den 4 maj 2009 och svaren 

skickades tillbaka den 6 maj 2009. Intervjun följdes sedan upp med ett personligt 

möte, den 8 maj 2009, då det fanns behov av uppföljning av frågorna.  
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2.3.2 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två mycket viktiga kriterier för att bedöma kvalitén i olika 

studier. Reliabilitet mäter tillförlitligheten i en undersökning. Om samma 

undersökning genomförs igen, blir resultatet detsamma? Eller påverkas det av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser? Detta kallas för yttre reliabilitet. Inre 

reliabilitet handlar om svårighetsgraden att tolka ett resultat. Kan ett resultat tolkas 

på samma sätt av olika forskare? Reliabilitet blir oftast aktuell vid en kvantitativ 

undersökning och kan vara svårt att uppfylla i en kvalitativ forskning. Validitet 

handlar om att kunna bedöma om de slutsatser som dragits från en undersökning 

hänger ihop eller inte (Bryman, 2001 s. 43). Det ska finnas en god överensstämmelse 

mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar 

(Bryman, 2001 s. 257). Vår studie har hög validitet genom att våra intervjufrågor är 

tydligt formulerade och inte vinklade på något sätt.  

 

Vi anser att intervjun med ABB har hög reliabilitet då respondenten har arbetat på 

företaget i snart 35 år och är väldigt erfaren inom koncerninköp. Att vi träffades 

personligen och en öppen diskussion kunde föras samt att intervjupersonens 

kroppsspråk framkom och kunde läsas av ökar reliabiliteten ytterligare. Intervjuerna 

med LeasePlan och KPMG som genomfördes via e-post anser vi ha något lägre 

reliabilitet då det inte fanns någon personlig kontakt med respondenten samt att 

följdfrågor inte kunde ställas direkt. Vi hade i åtanke att respondentens skriftliga svar 

kan leda till tolkningsfel. Det var denna åtanke som senare ledde till ett personligt 

möte med KPMG, vilket gjorde att intervjun fick högre reliabilitet. Den sekundärdata 

vi använde oss av anser vi vara tillförlitlig då till exempel litteraturförfattarna är 

opartiska till ämnet leasing. Den data vi samlat in från Internet känns pålitlig då 

likvärdig information har hittas från flera olika källor.  

 

 

2.4 Metodkritik 

Kritik mot kvalitativa undersökningar kan vara att de är alltför impressionistiska* 

och subjektiva. Med det menas att den kvalitativa forskaren lägger allt för stor vikt på 

det som forskaren tycker är viktigt och på de personliga förhållandena med 

undersökningspersonerna som kan uppstå (Bryman, 2001 s. 269). Detta har vi haft i 

åtanke under arbetes gång och har alltid tänkt kritiskt under arbetsprocessen, genom 

att tänka utanför ramarna. 

 

Kvantitativa forskare anser att en kvalitativ undersökning är svår att replikera, på 

grund av att den ofta är ostrukturerad och baserar sig på forskarens egen 

uppfinningsrikedom. Med det menas att studien mest baseras på forskarens egna 

intressen där den gör egna tolkningar av de data som undersöks. Detta leder till en 

försvåring för andra att genomföra en replikation av studien (Bryman, 2001 s. 270). 
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Då man bara väljer att intervjua ett fåtal personer i ett visst företag är det svårt att 

generalisera resultaten till andra miljöer. Frågor som ställs kan vara, hur kan ett fall 

representera samtliga andra fall? Naturligtvis kan det vara svårt att generalisera vårt 

resultat eftersom vi endast valt att se leasing från ABB:s synvinkel samt 

leasingföretaget som leasar till bland andra ABB. Syftet med denna undersökning är 

att informera om de olika leasingavtal som finns samt kartlägga för- respektive 

nackdelar med leasing. Detta anser vi kunna ta reda på genom den litteratur som 

används samt att intervjua ett företag som leasar och ett företag som leasar ut. 
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Leasetagare 

 

Finansiär/ 

leasegivare 

 

Leverantör 

3. Referensram 

Denna teoridel är grundad på insamlad sekundär data och har till uppgift att 

kartlägga ämnesområdet. 

3.1 Leasing 

Som nämndes i kapitel 1.1 så förekommer leasing i olika former varav de två mest 

förekommande formerna är operationell leasing och finansiell leasing. Den stora 

skillnaden mellan dem ligger i avtalets innehåll och leasingtidens längd 

(Ekonomistyrningsverket, 2009). En annan variant av leasing som kommer att 

nämnas är sale and leaseback.  

 

3.1.1 Vad kan leasas? 

Vanligtvis leasas lös egendom, och med lös egendom menas objekt som inte ingår i en 

fastighet eller objekt som är en del av en annan utrustning. Vanliga förekommande 

leasing föremål är till exempel datorer, verkstadsmaskiner, flygplan, tryckpressar, 

bilar, lastbilar, kontorsmaskiner och grafisk utrusning (Leasing, 2009). 

 

 

3.2 Finansiell leasing  
Finansiell leasing liknar i stort sett ett avbetalningsköp. Där leasetagaren tillgodogörs 

de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som förknippas med 

ägandet av objektet. Som regel förknippas finansiell leasing med tre parter: 

leverantör, finansiär och leasetagare*.  Finansiären ingår först ett avtal med 

leverantören angående det objekt som leasetagaren efterfrågar, sedan ingår 

leasetagaren och finansiären ett avtal. Det vill säga finansiären köper ett objekt som 

den i sin tur leasar ut (Ekonomistyrningsverket, 2009 och SOU 1994:120 s. 59ff). 

 

 

 

  

 

Figur 2. Avtalsförhållandena i ett finansiellt leasing avtal (Green,  1985 s.15). 

Avtalet sträcker sig vanligtvis över en tid som motsvarar objektets ekonomiska 

livslängd* och ses därför som ett långtidskontrakt. Detta leasingkontrakt är oftast 

inte möjligt att säga upp. Detta för att finansiären ska ha möjlighet att hinna skriva av 

hela eller delar av anskaffningskostnaden. Avtalet innehåller även ekonomiska villkor 

som gör att objektet står som säkerhet genom äganderättsförbehåll*. Vid slutet av 

http://www.esv.se/
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leasetiden kan äganderätten av objektet övergå till leasetagaren, men så är inte alltid 

fallet (Ekonomistyrningsverket, 2009 och SOU 1994:120 s. 60). 

 

Leasegivaren* står normalt inte för service och underhåll utan det får istället 

leasetagaren göra, som också står för risken och ansvaret för objektet och kostnader 

som objektet tillför. Avgiften för leasingobjektet motsvarar de kostnader som 

leasegivaren har för anskaffningen, avgifter, risk, vinst och eventuellt andra 

kostnader som parterna kommit överrens om. Leasetagaren binder sig vid ett avtal 

som har utgifter som är av samma karaktär som de vid ett banklån. Räntan vid 

finansiell leasing är för det mesta rörlig, därmed ändras avgiften vid ändrat ränteläge 

(Ekonomistyrningsverket, 2009, SOU 1994:120 s. 60 och Boman, s.101). 

När en leasegivare vill ändra något i ett avtal gör den det genom en brevbekräftelse. 

Den innebär ofta att leasetagaren ska bekräfta en ändring som leasegivaren vill 

påkalla, ofta på grund av att förutsättningarna på marknaden har ändrats. Det 

behöver dock inte alltid vara så att man måste gå med på de nya förändringarna. 

Leasetagaren bör titta på det gamla avtalet för att se vilka villkor som får ändras. En 

sådan här brevbekräftelse kan innehålla en förändring som innebär att ett nytt 

leasingbolag har tagit över leasingkontraktet. Detta kallas då denuntiation. Det är 

vanligt förekommande att leasingbolag köper och säljer avtal sinsemellan vilket 

innebär överlåtelser av rättigheter. Den nya ägaren av avtalet vill då ofta göra 

ändringar som gynnar de ekonomiska faktorerna som att höja leasingavgiften 

(Ekonomistyrningsverket, 2009). 

 

Det som har sagts ovan gäller så kallad indirekt leasing. Förekomsten av direkt 

leasing innebär att ett leasingavtal ingås direkt mellan leasetagare och leverantör. Där 

leverantören får iklädas rollen som finansiär för att avtalet ska gälla som finansiell 

leasing (SOU 1994:120 s. 61). 

 

 

3.3 Operationell leasing 
Operationell leasing kan jämföras med en vanlig hyressituation. I de flesta fall är det 

ett tvåpartsförhållande mellan ett leasingbolag och en leasetagare. Leasingbolaget 

anskaffar den efterfrågade utrustningen och hyr sedan ut den till leasetagaren mot en 

avgift. Leasingbolaget står bland annat för service, underhåll och försäkringar, de står 

även för vissa ekonomiska risker (Ekonomistyrningsverket, 2009). 

 

Vid operationell leasing kan avtalen oftast sägas upp av leasetagaren utan extra 

kostnad. Denna kostnad täcks av leasingavgiften. Det gör att kunden kan vara säker 

på att alltid ha tillgång till den senaste tekniken. Detta ses som positivt av många 

företagare med tanke på den snabba utvecklingen inom teknikvärlden. Avtalstiden 

varierar beroende på behoven, men är ofta kortare än vid den finansiella leasingen.  

Vanligtvis är avtalstiden kortare än utrustningens ekonomiska livslängd. Den avgift 

som leasetagaren betalar avspeglar finansiella kostnader för leasegivaren som ränta 

http://www.esv.se/
http://www.esv.se/
http://www.esv.se/
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och avskrivningar samt kostnader för exempelvis service av den leasade utrustningen 

(Ekonomistyrningsverket, 2009). Ett vanligt förekommande objekt som leasas med 

operationell leasing är personbilar för de anställda. Då har leasetagaren rätt att dra av 

50 % av den ingående momsen på hela leasingavgiften, med förutsättningen att bilen 

körs minst 100 mil per år i verksamheten (SOU 1994:120 s. 258 och Skatteverket, 

2009). 

 

 

3.4 Sale and leaseback 
Sale and leaseback innebär att ett företag säljer en tillgång för att sedan hyra den av 

den nya ägaren. Företaget som sålde fortsätter att inneha och använda egendomen 

som om de fortfarande vore ägare till den även fast köparen står som ny ägare efter 

överlåtelsen. Ofta förekommer det ett upprättande av ett optionsavtal vilket innebär 

att den förre ägaren (leasetagaren) har rätt att köpa tillbaka egendomen efter en viss 

tid. Detta förutsätter att leasetagaren betalar alla leasingavgifter enligt avtalet, brister 

betalningen förfaller optionsavtalet. Bara för att en leasetagare har rätt att köpa 

tillbaka egendomen betyder det inte att han har en skyldighet till det. Optionspriset 

är ofta bestämt i förväg (SOU 1991:81 s 17 ff.). 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Avtalsförhållanden i ett sale and leaseback avtal (Daremo,  2004).  

Sale and leaseback kan gälla byggnader, flygplan och utrustning som till exempel 

maskiner. När det handlar om byggnader kallas det för fastighetsleasing, de avtalen 

är av samma karaktär som vid ett finansiellt leasingavtal. Avtalen löper för en längre 

tid och leasetagaren står för underhåll och andra kostnader utrustningen medför. 

Fördelen med sale and leaseback är att ett företag kan frigöra kapital som kan 

användas för andra investeringar till den verksamhet som drivs. I vissa avtal kan även 

utrustningen uppgraderas med nya produkter i samma hyresavtal. Hyreskostnaden 

blir lätt att budgetera och företaget slipper administrationen för avskrivningar och 

inventarieförteckningar (GE Capital Solutions, 2009). 

 

Formen sale and leaseback introducerades i Sverige i slutet av 70-talet av 

försäkringsbolaget SPP och har sedan dess expanderat under snabb takt. Den 

sammanlagda volymen genomförda fastighetsleasingaffärer uppgick år 1990 till 60 

 

Säljare/ 

Leasetagare 

 

Köpare/ 

Leasegivare 

Leasingavtal 

Överlåtelseavtal 
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miljarder kronor. Sale and leaseback affärerna avser främst industri-, kontors- och 

affärsfastigheter samt skolor, hamnar och andra offentliga fastigheter. Som säljare i 

sale and leaseback affärer förekommer såväl stora industrikoncerner som små- och 

medelstora företag samt kommuner, landsting statliga verk och myndigheter. Sverige 

har en större volym av sale and leaseback affärer jämfört med övriga Europa (SOU 

1991:81 s. 17 ff.). 

 

 

3.5 Fördelar med leasing för leasetagaren: 
      (Källa SOU 1994:120 s.256 ff. och Ekonomistyrningsverket, 2009) 

 Denna finansieringsform görs tillgänglig även för företag med dålig likviditet 

eftersom det inte finns något lagstadgat krav på att en leasetagare måste betala 

en kontantinsats, handpenning eller liknande vid leasing.  Oftast tas det dock 

ut en leasingavgift, som ska betalas i förtid.  

 Normalt behövs ingen säkerhet vilket gör att företaget kan disponera 

eventuella säkerheter för till exempel lån i bank. För företag med låg soliditet 

möjliggörs det kreditgivning. Finansiärens säkerhet utgörs av objektet som 

investeringen avser. 

 Betalningen av det leasade objektet kan varieras över tiden och till storleken. 

Här avtalar leasetagaren och leasegivaren vad som passar bäst i de enskilda 

fallen. 

 Vid beskattningen av finansiell leasing är hela leasingavgiften avdragsgill. 

Detta på grund av att leasing klassas som hyra och kan ge fördelar jämfört med 

lån och avbetalningsköp där bara räntan får dras av och inte amorteringen.  

 Balansräkningen behöver inte påverkas av leasing. Det här är en viktig fördel 

med leasing för stora leasingtagare. Enligt svenska redovisningsregler behövs 

inte leasingobjektet eller betalningsskyldigheten av leasing tas upp i 

balansräkningen. Detta gör att verksamheten framstår som mindre skuldsatt 

än vad den egentligen är, vilket underlättar när företaget vill söka lån och ge 

ett bra intryck på aktiemarknaden. 

 När ett företag har svårt att få nya lån eller avbetalningsköp på grund av 

negativ historik så påverkar det inte leasing, då leasing klassas som ett 

hyresavtal. Den ovillkorliga betalningsskyldigheten som leasingen innefattar 

jämställs inte med skuldsättningen vid lån eller avbetalningsköp. 

 Vid billeasing kan leasetagaren dra av 50 % av den ingående momsen på 

leasingavgiften. Detta gäller både amorterings- och räntedelen. En 

förutsättning för avdraget är att bilen körs minst 100 mil per år i 

verksamheten. Enligt skatteverket är detta anpassat efter EG direktiv 

(Skatteverket, 2009). 

http://www.esv.se/
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 Om ett företag behöver utrustning för en kortare tidsperiod kan det vara 

olönsamt att köpa. Orsaken är att utrustningen inte utnyttjas under hela den 

totala ekonomiska livslängden. Genom att välja operationell leasing kan 

utrustningen bli billigare eftersom företaget endast betalar för utrustningen 

under den perioden då den används. 

 Service och underhåll ingår oftast i avtalet vid operationell leasing, finns detta 

behov kan denna finansieringsform vara att föredra. 

 Administrationen kring att göra sig av med utrustningen kan vara omfattande 

och svårhanterlig. Med operationell leasing kan administrationen minska. 

Dessutom slipper man betala den eventuella skrotningsavgift som tillkommer 

om man äger utrustningen själv. 

 På grund av den snabba tekniska utvecklingen är operationell leasing ett bra 

alternativ för företagare som vill använda sig av den senaste tekniken. Då man 

ständigt kan byta upp sig. 

 

 

3.6 Nackdelar med leasing för leasetagaren: 
      (Källa: SOU 1994:120 s. 258 ff. och Ekonomistyrningsverket, 2009) 

 Leastagaren har vid finansiell leasing oftast inte rätt att säga upp eller lösa 

avtalet i förtid.  

 Skattemässigt måste leasingavgifterna periodiseras över leasingtiden. Det 

finns alltså inte möjlighet att inom bokföringslagens ramar variera 

avskrivningarnas storlek och skattebelastning. 

 Att leasetagaren har sakrättsliga skydd* är tveksamt. Till exempel om 

leasegivaren går i konkurs har leasetagaren inte separationsrätt*. Det vill säga 

att leasetagaren inte har någon rätt att behålla objektet. 

 Trots att leasetagaren betalat hela objektet blir han inte ägare av den. 

Leasegivaren har rätt att tillgodogöra sig objektets restvärde vid avtalets slut, 

även om han har fått fullt betalt för objektet. 

 Även vid obetydliga avtalsbrott kan leasetagaren gå miste om avtalet och 

objektet enligt leasingvillkoren. 

 Det är svårt för en leasingtagare att avgöra om debiterade avgifter är riktiga. 

Detta beror på att avtalsräntan ofta inte är känd för leasetagaren. 

 Vid en tvist har en leasetagare en sämre förhandlingsposition i förhållande till 

leasegivaren, mest på grund av avsaknaden av klargörande lagstiftning. 

 

http://www.esv.se/
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3.7 Redovisning av leasing för leasetagaren 

När det gäller redovisning av leasing finns det rekommendationer från 

redovisningsrådet. I "RR6:99 Leasingavtal" kan dessa rekommendationer hittas. 

Företag bör följa dessa rekommendationer både vad avser definition av olika typer av 

leasing och metoder för bokföring. Redovisning av leasing skiljer sig åt mellan 

finansiell och operationell leasing. Vid finansiell leasing redovisas 

anläggningstillgången i balansräkningen (Ekonomistyrningsverket, 2009). Framtida 

leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Om leasingavgifterna inte 

redovisas i balansräkningen blir tillgångarna och skulderna undervärderade, 

nyckeltalen* blir då missvisande. Därför skall både tillgången och skulden redovisas i 

balansräkningen. Betalningarna avseende leasingobjektet fördelas mellan ränta och 

amortering av skulden. Under leasingperioden fördelas räntan upp så att varje 

redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats på den 

under respektive period redovisade skulden. För att underlätta beräkningarna 

fördelas räntan genom en uppskattning. Både avskrivningar och räntekostnader 

redovisas i resultaträkningen under varje period. Avskrivningar sker enligt samma 

princip som gäller för andra tillgångar av samma slag (Samlingsvolymen 2008-del 1, 

s. 1010 ff.). Periodens avskrivningar och räntekostnader är sällan samma belopp som 

leasingbetalningarna för perioden. Att redovisa leasingbetalningarna som periodens 

kostnad i resultaträkningen är därför inte korrekt. Det är inte heller troligt att 

tillgången och skulden efter leasingperiodens början uppgår till samma belopp 

(Samlingsvolymen 2008-del 1, s. 1011). 

 

Vid operationell leasing ska avgiften redovisas som en utgift. Någon tillgång eller 

skuld tas inte upp och avgiften skall kostnadsföras linjärt över leasingperioden 

(Samlingsvolymen 2008-del 1, s. 1012). 

 

I redovisningen behandlas en sale and leaseback affär som en vanlig försäljning. Den 

bokföringsmässiga vinsten tas i sin helhet upp som en intäkt och tillgången tas bort 

från säljarens balansräkning. Vinsten ökar det egna kapitalet och soliditeten (SOU 

1991:81 s. 156). En sale and leaseback-transaktion kan resultera i ett finansiellt- eller 

operationellt leasingavtal. Om det vid ett finansiellt leasingavtal uppstår en vinst, ska 

vinstbeloppet inte omedelbart redovisas i resultaträkningen. Istället skall den 

periodiseras över leasingperioden. Om det uppstår ett operationellt leasingavtal ska 

eventuell vinst eller förlust redovisas under den period som försäljningen sker. En 

förlust kan kompenseras med att framtida avtalade leasingavgifter understiger 

marknadsmässigt beräknade avgifter, då tas skillnaden upp som tillgång och 

periodiseras i proportion till leasingavgifterna över den period som tillgången 

förväntas användas. Vid vinst skall skillnaden reserveras och periodiseras över den 

period som tillgången förväntas användas. Ingen justering görs av det redovisade 

värdet för finansiella leasingavtal om inte reglerna om nedskrivning av tillgångar 

kräver detta (Samlingsvolymen 2008-del 1, s. 1014-1015). 
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4. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 

Nedan finns information om de företag vi studerat samt sammanfattning av de 
intervjuer som utförts. 

 
4.1 Företagspresentation 
År 1987 sammanslogs Asea (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) och 

Schweiziska BBC Brown Boveri och bildade Asea Brown Boveri – ABB. Företaget är 

verksamt med produkter och system för kraftöverföring samt process- och 

industriautomation, ABB är ledande leverantör av detta i Sverige. De konkurrerar 

med stora internationella bolag som Siemens och Alstom Power AB (ABB, 2009)  

ABB Sverige har cirka 9000 anställda som är fördelade på 35 orter. Den största 

verksamheten är förlagd i Västerås där 4400 anställda arbetar (ABB, 2009). 

 

LeasePlan grundades i Sverige 1995, men har funnits i Europa sedan 1963. LeasePlan 

är ett finansbolag som leasar ut bilar till företag, stora som små. De hanterar och 

administrerar kunders vagnparker. De sköter allt från finansiering, försäkring och 

servicekostnader till hantering av bränslekort och förmånsvärden. LeasePlan är 

marknadsledande i Sverige på den operationella leasingen. Det finns ett flertal 

konkurrenter som arbetar på likartat sätt. (Gustavsson, 2009) 

 

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag, de är verksamma i 144 länder över 

hela världen. Nationella företag bildar ett globalt nätverk med 137 000 medarbetare. 

I Sverige är de 1 500 medarbetare och finns på 60 orter. KPMG erbjuder 

branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning 

(KPMG, 2009). 

 

4.1.1 ABB  

På ABB intervjuades Johan Svartengren som jobbar med koncerninköp. Han har 

varit anställd på företaget sedan år 1975 och sköter de flesta av ABBs leasingavtal.   

 

Fastigheter 

Under lågkonjunkturen år 2001-2002 befann sig ABB i en svår kris och var nära 

konkurs. Behovet av likvida medel var stort och leasing sågs som en bra lösning. ABB 

valde att sälja sina fastigheter för att sedan hyra dem med möjlighet att dra sig ur. 

(Det vill säga möjlighet att köpa tillbaka fastigheterna.) Företaget som köpte 

fastigheterna var London & Regional Ltd. Ett brittiskt fastighetsbolag med svenskar i 

ledningen. ABB har haft planer på att köpa tillbaka vissa delar av fastigheterna, men 

det har hittills inte inträffat. 

  

 

http://www.abb.se/
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Bilar 

Företaget såg även ett behov av att ta bort värdet av samtliga bilar ur 

balansräkningen, för att på så sätt frigöra mer kapital. Skulle de använda sig av 

finansiell leasing skulle bilarna fortfarande stå kvar i balansräkningen och det skulle 

ses som ett vanligt lån. Vid operationell leasing tas bilarna bort ur balansräkningen 

och redovisas endast som en månadskostnad. Därför använder sig ABB utav 

operationell leasing när det gäller deras tjänste- och förmånsbilar. Detta gör de också 

på grund av de bekvämligheter som uppstår i ett operationellt leasingavtal. Skulle det 

bli något fel på bilen så är det leasingföretagets problem, de får stå för 

servicekostnaderna. ABB leasar utav LeasePlan som var den enda leasegivaren av 

bilar på marknaden just då, år 2001 när leasing blev aktuellt för ABB. Idag har ABB 

råd att köpa sina bilar men väljer att fortsätta leasa dem av bekvämlighetsskäl, de vill 

slippa anställa egen personal som tar hand om administration och skattekvitton med 

mera, avseende bilarna. Johan Svartengren berättar att de bilar de leasar från 

LeasePlan används av ABB i max tre år. Vid leasingperiodens slut lämnar de tillbaka 

bilen till LeasePlan som sedan förser dem med en ny bil och ett nytt avtal 

uppkommer. När ABB ska välja ut en ny bil får bilföraren gå till en godkänd bilfirma, 

som ABB har avtal med och välja en bil. Dessa firmor är bland annat Volvo och Saab. 

Bilföraren får en offert baserad på ABBs priser som är förmånliga enligt avtal. 

LeasePlan köper sedan bilen till det priset och leasar sedan ut den till ABB. Bilarna 

som ABB lämnar tillbaka säljer LeasePlan på andra hands marknaden och 

uppkommer det ett så kallat restvärde* får ABB överskottet. Säljs bilen för en lägre 

summa än som var kalkylerat vid avtalets början får LeasePlan stå för den delen. För 

att LeasePlan inte ska gå med förlust sätter de ett lägre värde i förkalkylen än vad de 

tror bilen kan bli såld för på andra hands marknaden. ABB leasar sina servicebilar 

från ett annat leasingföretag med finansiell leasing.  På dem finns ABB:s logotyp och 

de är inredda med särskild inredning och verktyg, så dem går inte att sälja efter tre år 

utan de används tills de är slutkörda.  På grund av dekalerna och inredningen finns 

inget andrahands värde på marknaden, risken ligger då hos ABB. Besluten angående 

billeasing görs på central nivå medan den verksamhetsansvarige för varje enhet tar 

eget beslut för andra leasingavtal, så som till exempel kopiatorer och datorer. Beslut 

om leasing av stora maskiner tas av divisionschefen i den högsta enheten. 

Verkstadsmaskiner med inköpskostnad över 100 000 kr leasar de med finansiell 

leasing. Maskiner med inköpskostnad under 100 000 kr väljer de oftast att köpa.  

 

Kopiatorer 

Svartengren fortsätter att berätta att de leasar kopiatorer med finansiell leasing.  Vid 

leasingperiodens början kommer parterna överens om avtalets längd och kostnad. 

Vid leasingperiodens slut kräver ABB att leasegivaren antingen sänker 

månadskostnaden av kopiatorn drastiskt eller byter ut maskinen till en helt ny. I de 

flesta fall blir kopiatorn utbytt mot en ny. Perioden tar då egentligen inte slut utan det 

blir mer som en fortsättning på avtalet. 
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Skatt 

På frågan om skatten hade en påverkan på ABB:s beslut att leasa svarade Svartengren 

att skatten inte har någon påverkan vid beslutet, utan att det handlar om 

flexibiliteten som leasing medför. 

 

4.1.2 LeasePlan 

På LeasePlan intervjuades Lena Gustavsson som är kundansvarig för bland annat 

ABBs leasingavtal av bilar. Hon har arbetat på företaget sedan år 2001 och började 

som support på kund sidan år 2004.  

 

Bilar 

Gustavsson berättar att LeasePlans huvudkoncept är operationell leasing. Med det 

menas att de står för kostnaderna för reparationer/service och att de tillhandahåller 

däck. De har olika målgrupper, delvis mindre kunder som hyr 1-10 företagsbilar som 

oftast söker en enkel lösning men LeasePlan har även större kunder som hyr uppåt 

50 företagsbilar eller fler. Innan ett avtal med en ny kund tecknas gör LeasePlan alltid 

en kreditbedömning, som följs upp årsvis. De kunder som har mindre vagnparker 

kontrolleras lokalt, medan vagnparker med fler än 75 bilar godkänns av 

moderbolaget i Holland. En utav LeasePlans kunder är ABB och det är Gustavsson 

som är kundansvarig för dem.  

 

Avtalstider 

Leasingkontraktet löper vanligast mellan 36-48 månader, men det finns vissa 

undantag på driftsbilar som har avtalstid på 60 månader. I dagens läge är de svårt att 

teckna nya avtal på grund av ränteläget. Däremot förlängs många befintliga avtal. 

 

4.1.3 KPMG 

På KPMG intervjuades Lars Kjellström som är auktoriserad revisor, han började 
arbeta på företaget år 1975. Kjellström arbetar idag som påskrivande revisor. 
 

Leasing 

Som revisor ser Lars Kjellström att leasing enbart är ett finansieringssätt för företag 

som annars inte kan få ett lån från banken. Han tycker också att det i många fall i 

praktiken är en kapitalkostnads fråga. För företag med kapital är det oftast billigare 

för dem att köpa objektet istället för att leasa den.  

 

Redovisning 

Kjellström tycker att redovisningsrekommendationerna skulle behöva tydliggöras. I 

dagens läge finns det företag som väljer att frångå från dessa rekommendationer då 

det inte finns någon tvingande lag för redovisning av leasing. Leasing kan bidra till en 

missvisande redovisning då vissa företag periodiserar tillgången på ett felaktigt sätt 

under leasingperioden. Kjellström tar exemplet när ett företag väljer att leasa en 

verkstadsmaskin. Antingen köper företaget maskinen för 100 tkr, och räknar med att 
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använda den i 10 år. Vilket leder till avskrivningar på 10 tkr per år. Eller så leasar 

företaget maskinen med samma värde, och planerar att använda den i 10 år men har 

ett leasingavtal på 5 år. Avskrivningarna blir då 20 tkr per år vilket ger missvisande 

periodiseringar.  
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5. Analys  

I detta kapitel presenteras kopplingar mellan referensramen och den empiriska 

undersökningen.  

Tidigare var leasing en sista utväg för företag med dåligt ekonomiskt läge. För att 

kunna stanna kvar på marknaden med den senaste teknologin var leasing en 

nödvändighet. Idag kan leasing vara mer en bekvämlighet för företag som egentligen 

har råd att köpa, bekvämlighet på grund av de service- och reparationsavtal som kan 

tecknas i ett operationellt leasingavtal.  

 

Finansiell leasing 

Leasing är ett bra komplement till företag med dålig likviditet. När det gäller 

finansiell leasing ses det mer som en hyra än leasing då leasetagaren aldrig blir 

rättslig ägare till objektet under leasingperioden. Det leasade objektet tas upp som en 

anläggningstillgång i balansräkningen och sedvanliga avskrivningar görs. Finansiell 

leasing kan liknas med ett avbetalningsköp där fördelen är att företaget inte behöver 

ligga ute med kapital (SOU 1994:120). ABB väljer finansiell leasing när det gäller dyra 

maskiner (över 100 000 kr). Maskinerna tas med i balansräkningen där sedvanliga 

avskrivningar görs. (Svartengren, 2009) Leasingavtalet innehåller inga direkta 

bekvämligheter så som serviceavtal, så varför tar de inte ett vanligt lån? Finansiell 

leasing kan i detta fall ses som ett finansieringsalternativ. 

 

Operationell leasing 

De operationella leasingavtalen gör att företaget kan investera i dyra tillgångar utan 

att balansräkningen påverkas och kapital användas. Företag kan hålla sig 

uppdaterade med den nyaste teknologin genom att det är lättare att byta ut 

utrustningen, då avtalen oftast bara sträcker sig över några år. Köper företaget istället 

utrustningen, används den oftast över en tid som motsvarar utrustningens 

ekonomiska livslängd. (Ekonomistyrningsverket, 2009) 

 

Det var viktigt för ABB att under den rådande krisen år 2001-2002  få bort värdet av 

bilarna från balansräkningen. För att kunna behålla bilar inom företaget var tjänsten 

operationell leasing hos LeasePlan en bra lösning. ABB kunde sälja sina bilar och 

istället leasa dem med bekväma service- och reparationsavtal. De slapp även de 

administrativa kostnaderna kring bilarna. Dessa fördelar bidrog till varför de 

fortfarande leasar idag. Företag får även dra av 50 % av den ingående momsen när de 

leasar bilar vilket förmodligen är en annan bidragande faktor till varför de 

fortfarande väljer att leasa sina bilar idag. Billeasingen var till en början en 

nödvändighet för ABB som på senare tid har blivit en bekvämlighet. (Svartengren, 

2009) 

 

Som nämns i referensramen uppstår det ofta ett tvåpartsförhållande mellan 

leasingbolag och leasetagare, när det gäller operationell leasing. 
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(Ekonomistyrningsverket, 2009) Som synes kan det uppstå ett trepartsförhållande 

som i ABBs fall när det handlar om billeasing. ABB leasar från LeasePlan eftersom de 

var de enda på marknaden då leasing blev aktuellt för ABB. (Svartengren, 2009) Idag 

finns det betydligt fler firmor som leasar ut bilar, så frågan som uppkommer är varför 

ABB inte leasar direkt från en bilfirma, är en tredje part nödvändig? Varför 

konkurrensutsätter de inte LeasePlan så att de kan få ännu förmånligare priser? En 

möjlig orsak kan vara att ABB stannar hos LeasePlan på grund av deras långa 

relation, att det handlar om lojalitet. Eller så har LeasePlan förmånligare priser än 

andra leasegivare. 

 

Sale and leaseback 

En sale and leaseback affär kan uppstå när ett företag är i stort behov av att få loss 

kapital. Det positiva med en sådan affär är att företaget oftast har möjlighet att köpa 

tillbaka tillgången när tillfälle uppkommer.  På så sätt förlorar de aldrig det de en 

gång sålt, samt att de under leasingperioden får inneha likvärdig ägarstatus. Detta 

kan snarare ses som ett lån där tillgången är säkerheten (SOU 1991:81 s. 17ff.). 

 

För ABB var sale and leaseback affären en stor fördel för att kunna vara kvar på 

marknaden då företaget var nära en konkurs. De hade möjlighet att stanna kvar i sina 

lokaler där de kunde fortlöpa verksamheten samtidigt som de fick loss kapital. Det 

var en trygghet för ABB att veta om att de kunde köpa tillbaka fastigheterna i 

framtiden om de ville. Sale and leaseback affären var en ren nödvändighet för ABB. 

På senare tid har ABB haft planer på att köpa tillbaka vissa delar av fastigheterna 

men det har hittills inte inträffat (Svartengren, 2009). En fråga som då uppkommer 

är varför ABB inte har köpt tillbaka sina fastigheter ännu, nu när företaget går mer 

stabilt? Är det en ekonomisk fråga eller handlar det om bekvämlighet att slippa ta 

hand om allt administrativt som uppkommer vid en sådan affär?  

 

Redovisning av leasing för leasetagaren 

De rekommendationer som förekommer i RR 6:99 beskriver hur redovisning av 

leasing ska gå till. Redovisning av leasing skiljer sig åt mellan de olika 

avtalsformerna. Vid finansiell leasing tar leasetagaren upp objektet som en tillgång i 

balansräkningen och gör sedvanliga avskrivningar på den, en hyreskostnad baserad 

på ränta och amortering redovisas i resultaträkningen. Vid operationell leasing 

belastas inte balansräkningen, en hyreskostnad redovisas som en utgift i 

resultaträkningen. En sale and leaseback affär kan resultera i antingen ett finansiellt 

eller ett operationellt leasingavtal (Samlingsvolymen 2008-del 1, s.1010ff.). Revisor 

Kjellström menar att rekommendationerna i 6:99 bör tydliggöras, då vissa företag 

kan periodisera tillgången på ett felaktigt sätt vilket leder till missvisande 

redovisning. 
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6. Slutsats  

Nedan presenteras slutsatser dragna utifrån referensram, empiri och analys. 

Syftet med denna uppsats var att informera om de olika formerna av leasingavtal som 

finns samt kartlägga om det finns för- respektive nackdelar för leasetagaren vid de 

olika avtalen. Syftet var även att ta reda på hur de olika leasingavtalen redovisas av 

leasetagaren. 

 

6.1 Leasa eller köpa? 
Valet att leasa eller att köpa beror helt på företagets behov och ekonomiska situation. 

Vissa väljer att leasa för att de inte har något annat val, medan andra har ”råd” att 

leasa av bekvämlighetsskäl. Leasetagaren slipper ta hand om administrationen kring 

det leasade objektet och eventuella reparationer och service som behövs. De som inte 

har något annat val är sådana företag som har brist på likvida medel och/eller inga 

säkerheter att uppvisa. Med andra ord har de svårt att få ett banklån vilket gör leasing 

till ett bra finansieringsalternativ. I dessa fall kan leasing ses som en nödvändighet. 

 

Företag med god soliditet, gör ofta en billigare affär genom att köpa det tilltänkta 

objektet, men då tillfaller allt ansvar på dem. Därför kan det bli bekvämare att leasa 

objektet med operationell leasing. ABBs val att fortsätta leasa bilarna idag, fast de 

egentligen har råd att köpa dem påverkas av den bekvämlighet som leasingen har 

bidragit till. De vill helt enkelt slippa ta itu med den administrativa delen som 

tillkommer vid ägandet av bilarna. Utifrån den sekundärdata vi studerat gör vi 

antagandet att många företag väljer billeasing på grund av möjligheten att dra av 50 

% moms på hela leasingavgiften.  

 

För många företag är det viktigt att kunna ha den senaste tekniken för att klara sig på 

den ständigt förändrande marknaden. I dessa fall gör operationell leasing det lättare 

att göra snabbare utbyten av investeringarna, eftersom företagen kan göra sig av med 

investeringen efter en kortare tid än den ekonomiska livslängden. Det finns 

följaktligen både för och nackdelar med de olika avtalen beroende på vad tillgången 

ska användas till. 

 

 

6.2 Hur redovisas leasing av leasetagaren? 
Redovisningen skiljer sig åt mellan de olika avtalen. Vid finansiell leasing tar 

leasetagaren upp objektet som en tillgång i balansräkningen och gör sedvanliga 

avskrivningar på den, en hyreskostnad baserad på ränta och amortering redovisas i 

resultaträkningen. Vid operationell leasing belastas inte balansräkningen, en 

hyreskostnad redovisas som en utgift i resultaträkningen. En sale and leaseback affär 

kan resultera i antingen ett finansiellt eller ett operationellt leasingavtal. 
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6.3 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att jämföra ett köp med tillhörande 

avskrivningar och periodiseringar, med ett leasingkontrakts samtliga kostnader, för 

att kunna jämföra med exakta siffror.  

 

Det skulle även vara intressant att studera om det är värt att betala 

”bekvämlighetspriset” bara för att slippa ta med investeringen i balansräkningen?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuperson:  Johan Svartengren,  Plats och datum: ABB, 09-04-01 

ABB:s Koncerninköp 

Intervjuare:  Emilia och Elin  Total intervjutid: 1 tim 

__________________________________________________________ 

Johan Svartengren arbetar med koncerninköp för ABB sedan 1975. Han började med 

att arbeta inom konstruktion, försäljning och inköp. Han är i grunden utbildad 

flygtekniker. Johan ansvarar mest för leasing av tjänstebilar. Den centrala 

avdelningen ser till att tillhandahålla med bra leverantörer, då de köper in saker som 

är gemensamma för hela ABB:s försäljning. Nedan följer våra intervjufrågor till 

Johan med svar. 

Vad leasar ni för något till företaget? 

Vi leasar bilar i max 3 år. Om bilen inte är äldre än tre år så fungerar den bra på 

andrahands marknaden och blir då lätt att sälja. I det avtal vi har med LeasePlan 

finns det både företags- och förmåns bilar. Vi har även servicebilar från ett annat 

företag med finansiell leasing. På dem finns ABB:s logotyp och de är inredda med 

särskild inredning och verktyg, så dem går inte att sälja efter 3 år utan de används till 

dem är slut körda. Risken är då ABB:s eftersom dekaler inte är något värda på 

andrahands marknaden pga. inredningen. Väldigt dyra maskiner som 

verkstadsmaskiner leasar vi med finansiell leasing. Det är inte vanligt men det 

förekommer. När det gäller kopiatorer kallas det leasing men det anser jag vara 

strunt, det är ren finansiell leasing. 

Vi ser leasing som en ren finansiering när det kommer mellan valet att ta egna pengar 

ur fickan eller leasa. Vi tycker att leasingen egentligen är mer som en hyra så ordet 

leasing är mer en teknisk fint. Eftersom företaget vi leasar ifrån fortfarande äger 

objektet så talas det om hyra.  

Förut köpte vi ofta bilarna och sen sålde dem men sedan 2002 leasar vi bilarna. 

Varför valde ni att leasa istället för att köpa? 

Vid en pågående lågkonjunktur år 2001-2002, då kostnaden för pengar var ganska 

hög, fanns det behov av att ta bort priset för bilarna ur balansräkningen. Då ansågs 

leasing som en bra lösning då mängden kapital var begränsad. Det visade sig då, med 

myndigheternas benägna hjälp, att vanlig finansiell leasing inte skulle duga då 

bilarna i alla fall skulle finnas kvar i balansräkningen. Eftersom man tekniskt sätt 

lånar pengar. Ägandet ligger tekniskt sätt hos den som leasar ut men i formell mening 

så är det jag som leasar den, det enda jag gör är att låna pengar. Skulle det vara något 

problem med bilen så skulle problemet vara mitt i alla fall. Vid operationell leasing då 

lånar vi mot att vi betalar och skulle det vara något fel på bilen så är det inte vårt 
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problem, det blir leasingföretagets. Då går myndigheterna med på att den inte är med 

i balansräkningen, så då valde vi att göra det. Idag behöver vi inte det men vi gör det 

ändå. Varför? Vi har inte kommit på idén att konkurrensutsätta det. När vi började 

med det fanns det bara ett företag som höll på med operationell leasing. Det var så 

pass nytt då och det var LeasePlan. Och de är fortfarande vår leasingoperatör på just 

bilar.  

Vilken förundersökning gjordes innan leasingen?  

Valet gör den som är verksamhetsansvarig för den enhet som ska köpa något utom 

bilar, det görs centralt. Bilpolicy ansvarig och jag bestämmer när det är dags att 

konkurrensutsätta det företag vi har. När det handlar om maskiner så tas beslutet av 

en divisionschef, någon som är högst i den enheten. Vad kostar det att hyra? Vad 

kostar det att ta ut ur balansräkningen? Detta är viktiga frågor vid beslutet och det 

görs på väldigt hög nivå. Är investerings summan mindre än 100 000 kr så är det 

väldigt ovanligt att man leasar. Mer än 100 000 kr då är det snarare regel än 

undantag. Det handlar om ekonomiska överväganden inte utav operationell karaktär.  

Vem leasar ni av? 

Bilarna leasar vi av LeasePlan.  

Kopiatorerna är i allmänhet en leverantörsknuten finansiering. Oftast är leasingavtal 

bankanknutna eller försäkringsanknutna. Som t.ex. Länsförsäkringar. 

Varför dem?  

LeasePlan var de enda på marknaden just när det var nödvändigt år 2001-2002. 

Balansräkningen var dålig och ABB var nära konkurs. Det var nödvändigt att ta ut 

bilarna ur balansräkningen och alternativet blev att leasa från LeasePlan. 

Vad gör ni vid leasing periodens slut? 

ABB har något de kallar garanterad restvärdes metod. LeasePlan säljer bilen när den 

är slut (vid leasingavtalets slut). Man jämför sedan försäljningspriset med vad 

kalkylen sa när man startade. Har man sparat pengar under perioden, alltså fått ut 

mer pengar vid försäljningen än man planerade då får ABB överskottet. Om det 

däremot går med minus då får leasingfirman stå för den delen. När leasing firman 

sätter förkalkylen så siktar de inte på ett högt värde som de tror att de kan sälja bilen 

för, för då är risken att de får betala. Utan de sätter ett lägre värde. I 9 fall av 10 så 

kommer det pengar tillbaka. För de vill såklart ha säkerhet.   

Kopiatorer - perioden tar inte slut utan det blir en fortsättning på avtalet. Antingen 

sänker de priset drastiskt eller tar hem den gamla kopiatorn och ställer tillbaka en ny. 

Ägarskapet övergår aldrig och går inte att köpa ut pga. att priset sätts alldeles för 

högt. 

Bilar – när tiden är slut så ställs bilen tillbaka hos LeasePlan, efter 2-3 år, vanligast 3 

år. Så tillhandahålls en ny.  
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Har påverkan på resultatet påverkat ert beslut att leasa? 

Beslutet att leasa bilar gjordes för att ta ut bilarna ur balansräkningen, när ABB var 

nära en konkurs. 

I dagens läge kommer vi troligtvis inte köpa bilar. Det blir mindre att hålla ordning 

på.  

Skatt? 

Har man egen personal som gör jobbet (reparationer) så blir dem en kostnad. Nu har 

man istället en kostnad till en leverantör, så egentligen blir det inte någon stor 

skillnad. Det blir lite dyrare att köpa tjänsten än att göra det själv men det ger en 

fördel i flexibilitet som är annorlunda. Skatten påverkar inte våra val här.  Utan det 

handlar om flexibilitet.  

 

Uppföljning av intervju med Johan Svartengren (via e-post) 

Varför valde ni att sälja era fastigheter och när skedde det?  

Vi sålde de flesta av fastigheterna som ABB Sverige hade under 2001. Orsaken till 

detta var att ABB var i akut kapitalkris.  

Detta skulle jag inte kalla sale and leaseback utan möjligen försäljning och därefter 

hyra med möjligheter att dra oss ur.  

Vem sålde ni till och varför var de intresserade att köpa fastigheterna? 

Fastigheterna såldes till relativt lågt pris till London & Regional Ltd. Ett brittiskt 

fastighetsbolag med svenskar i ledningen. Varför just L&R var intresserade och köpte 

vet jag inte, men gissningsvis fanns kontakter på hög nivå.  

Har ni planer på att köpa tillbaka någon gång i framtiden?  

Planer på att köpa tillbaka vissa delar har funnits från och till, men hittills inte blivit 

av. För närvarande finns så vitt jag vet inga planer.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuperson: Lena Gustavsson, Leaseplan Plats och datum: 09-04-14 

Intervjuare:   Emilia och Elin  Total intervjutid: Mail intervju 

__________________________________________________________ 

Lena började på LeasePlan i december 2001, först på ett vikariat, men blev fast 

anställd redan i början av 2002. Hon är gymnasieingenjör med bygg inriktning. Lena 

arbetar på den operativa avdelning och har arbetat med olika arbetsuppgifter bland 

annat, bränslekort hantering, bilbeställningar om- och avräkning av leasingavtal samt 

avslut och försäljning. I oktober 2004 började Lena på kundsidan som support åt 

cirka 25 moderbolag och deras förare/fordon. (Cirka 3600 rullande bilar). 

Vilken målgrupp vänder sig LeasePlan till? Små- stora företag? 

Vi har olika målgrupper. Delvis mindre kunder med 1-10 fordon som oftast bara har 

en filial i Sverige och är baserade utomlands. De eftersöker oftast en enkel lösning. 

Större kunder, med 50 bilar eller fler har oftast mer komplicerade upplägg. Med eller 

utan bränslekort och rapportering, drifts-, förmåns och/ eller personalbilar. 

Här är det ofta fokus på kostnadsbesparing eller statistik/ miljötänk. 

Vad kräver ni för säkerhet av era kunder? 

En kreditbedömning görs alltid innan avtal tecknas med nya kunder. Dessa följs upp 

årsvis. Mindre vagnparker sköts lokalt, 75+ vagnparker godkänns i Holland där vårt 

moderbolag sitter. 

Vad har ni för olika leasekontrakt? 

Vårt huvudkoncept är operationell leasing. Det vill säga med restvärdes garantier och 

även garanterade kostnader för service/reparationer och däck. 

Det förekommer också finansiell leasing med administration av fakturor eller enbart 

administration. Där kundens vagnpark är egen ägd eller finansierad av annat 

finansbolag eller bank. 

Personalbil är ett växande upplägg. Där föraren själv finansierar bilen via löneavdrag. 

Detta är enbart riktat till företag och deras anställda. Enbart finansiering förekommer 

nästan inte alls. Ej heller leasing till privatpersoner. 

Vad har ni för avtalstider? 

Vanligast är mellan 36-48 månader. Vissa driftsbilar har dock avtalstid på 60 

månader. 
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Har dagens finanskris påverkat er verksamhet? Mer eller mindre 

kunder? 

Eftersom ränteläget är besvärligt för oss har vi svårt att teckna avtal med nya kunder. 

Däremot blir det allt vanligare med enbart administration av vagnparker som är 

externt finansierade. Och visst märks det att befintliga kunder är mer försiktiga vid 

tecknandet av nya avtal. Många befintliga avtal förlängs i denna oroliga tid. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Intervjuperson:  Lars Kjellström, KPMG Plats och datum: 09-05-06 

Intervjuare:  Emilia och Elin  Total intervjutid: Mail intervju 

__________________________________________________________ 

Hur ser du på leasing? Bra/dåligt? (både finansiell och operationell)  

Jag har nog en ganska pragmatisk syn på leasing på så sätt att jag enbart ser den som 

ett finansieringssätt. Framför allt när det gäller produktionsmaskiner finns det ofta 

goda argument för att leasa istället för att äga. I många fall är det i praktiken en 

kapitalkostnadsfråga. Företag som har goda lånemöjligheter finner det oftast billigare 

att köpa en maskin istället för att leasa. Leasing bolagen har ju som affär att utnyttja 

sin goda finansieringsförmåga genom att leasa ut till företag som inte kanske ens kan 

få ett lån för att köpa. 

Det stora området för leasing har blivit billeasing som jag tror beror på de 

fördelaktiga momsreglerna i personbilsleasing. 

Tycker du att det finns behov av en lagreglering angående redovisningen 

av leasing? Varför?  

Jag är inte så säker på att jag riktigt förstår frågan. 

Däremot tycker jag att redovisningsreglerna om leasing skulle behöva tydliggöras. En 

tidigare klient till mig hade ett antal liknande maskiner som man använde i sina 

dotterbolag i olika delar av landet. De flesta maskinerna var köpta och skrevs av 

under en 10 års period. På senare år började man att ersätta de inköpta maskiner mot 

nya som innehades via 5 åriga leasingkontrakt. För mig är det mer eller mindre 

självklart att de maskiner som leasades och som beräknades kunna användas under 

en 10 års period också skulle kostnadsföras under en 10 års period, vilket då innebar 

att hälften av betalningarna under den femåriga betalningsperioden blev en 

förutbetald kostnad. 

(Men det var säkert inte det som er fråga gällde) 

Hur vanligt är leasing? Kan du uppskatta?  

Jag tror att personbilsleasing är vanligt hos de flesta företag. Annan finansiell leasing 

är vanligare ju sämre det ekonomiska läget är för företaget.  

Hur länge har du arbetat på företaget och vad är din befattning? 

Jag började på KPMG (Bohlins Revisionsbyrå AB) år 1975 på vårt kontor i Örebro. 
Arbetade mellan 1982 och 1999 på vårt kontor i Västerås och tillhörde åren 2000 och 
2005 vårt kontor i Stockholm. Sedan dess arbetar jag enbart som huvudansvarig 
påskrivande revisor. 
Under åren 1982 till 1990 var jag förutom att vara ansvarig revisor, kontorschef på 
vårt kontor i Västerås. 
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Bilaga 4 

Uppföljning av intervju med Lars Kjellström  

(personligt möte) 2009-05-08 kl. 10.00–10.30 

Samma frågor ställdes som i mailintervjun med önskan om tydligare och utförligare 

svar. Några tilläggsfrågor tillkom också.  

Tycker du att det finns behov av lagreglering angående redovisning av 

leasing, eftersom att det idag bara finns rekommendationer? 

Rekommendationerna är inte tillräckligt klara. De skulle behöva tydliggöras. För mig 

är det logiskt att man följer dem. Det kommer naturligt.  

Som ett exempel kan jag ta när ett företag väljer att leasa en verkstadsmaskin. 

Antingen köper företaget maskinen för 100 tkr, och räknar med att använda den i 10 

år. Vilket leder till avskrivningar på 10 tkr per år. 

Eller så leasar företaget maskinen med samma värde, och planerar att använda den i 

10 år men har ett leasingavtal på 5 år. Avskrivningarna blir då 20 tkr per år vilket ger 

missvisande periodiseringar. Alltså missvisande redovisning.  

Är det många som frångår redovisningsrekommendationerna? 

Ja det tror jag. Det är många som inte funderar över periodiseringen.  

Finns det något problem som förhindrar en lagreglering? 

Nja, när det gäller redovisningspraxis så finns det mindre ambition att förändra det 

idag. Hur vanligt är leasing? 

Det vet jag inte, men just billeasing tror jag är väldigt vanligt i stora företag.  

Tror du att företag tänker på försköning av resultat när de väljer leasing? 

Ja det tror jag många gör, speciellt börsföretag. Men detta är något som diskuteras på 

företagsledningsnivå och nämns inte till revisorn. Jag har i alla fall inte haft några 

sådana diskussioner. 

Kan det vara så att förr i tiden valde företag att leasa av ekonomiska skäl, 

medan det idag mer kan handla om bekvämlighetsskäl? 

Ja jo absolut så kan det ju vara. Det stämmer nog. Vi här på KPMG leasar våra bilar 

fast vi egentligen skulle ha råd att köpa dem. Så visst handlar det om bekvämlighet.  

Mindre företag leasar nog mest av ekonomiska skäl, medan större företag har 

möjligheten att välja.  

Att de mindre företagen inte har råd att köpa kan leasingbolagen utnyttja med sin 

kreditvärdighet. 
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Bilaga 5 

 
Fullständig intervju med Johan Svartengren. 1 april 2009 kl:9.30–10.30 
 

Elin- Din bakgrund och dina arbetsuppgifter? 

Johan- Ja jag har jobbat väldigt länge på ABB. Började 1975. Har ägnat mig åt allt mellan 

konstruktion försäljning och inköp. Och före ABB, det var inte mitt första jobb men nästan, så jobbade 

jag en kort stund på IVL- Institutet för vatten och luftvårds forskning. Men jag är utbildad på teknisk 

KTH i Stockholm och min utbildningslinje var flygteknik, det kan man förvånas över men så var det. 

Och vi kan väl konstatera att vilken linje man går på utbildningen kanske inte är världens viktigaste 

utan det är väl snarare att man får fyra års träning att tänka på olika sätt som faktiskt spelar roll. Men 

jag har jobbat som sagt på Asea ABB sen 75 det är över 30 år nu så man kan fundera på hur gammal 

och rik man kan bli men det är inte så ofta jag jobbat längre tid än fem år på samma ställe så jag har 

bytt ganska mycket. När jag startade så var det på man kan kalla det för konstruktion, jag var 

programmerare faktiskt och sen där ifrån blev jag försäljare och så småningom så har jag hållit på lite 

med produktion och sen så hamnat på inköp. Så jag har hållit på med olika form av inköp under 

ganska många år på slutet. Dels så har jag suttit uppe i Ludvika och bott där i 16 år, jobbat mycket med 

inköp där och sen så har jag nu flyttat ner till Västerås igen och jobbat med inköp i olika former och 

gör det fortfarande nu. Just nu så jobbar jag med en avdelning som ägnar sig åt, det brukade kallas för 

koncerninköp förr i världen, de har så mycket fancy engelska ord nu förtiden, Roof function supply 

management kallas det för, det låter mer än vad det är egentligen. Men i vilket fall som helst så det 

som vi gör här det är att vi gör de saker som man behöver köpa till ett företag som är gemensamma för 

ABB. Man måste ha klart för sig att ABB är ett konglomerat vi har en himla massa fabriker bara i 

Sverige, säkert ett trettiotal fabriker och det är i princip ingen fabrik som gör samma sak som en 

annan. Och det betyder att om man tittar på inköpsfrågor till de här olika fabrikerna så köper nästan 

allihop helt olika saker, ingen samordningsfördel alls med att samordna inköp mellan de olika 

fabrikerna. D.v.s. det finns samordningsfördelar men det är ganska lite och det betyder i sin tur att 

man organiserar det lämpligen så att man sätter inköpsavdelningen nära fabriken. Det är ju liksom det 

smartaste nära aktie, sin konstruktion och sin fabrik. Och så finns det då ett antal saker som man inte 

har lust att hantera när man sitter så t.ex. stolar och bord och datorer, skrivpennor och sådant som 

man inte skickar iväg till sina kunder. Sådant som man köper för att förbruka själv t.ex. Där kan man 

köpa samma sak som grannfabriken men man kan ju naturligtvis också ge sjutton i det men då finns 

det ju en fördel att ha centraliserat inköp som hanterar det där. För då kan man få liksom stordels 

fördelar som man annars inte får och det är sådant som den avdelning som jag jobbar på håller på 

med. Och en utav de saker som vi gör eller som jag faktisk gör på den här avdelningen det är att 

hantera bilar. Framför allt förmånsbilar som det kallas för och tjänstebilar. Tjänstebilar är till de som 

behöver bil i tjänsten har. Förmånsbilar är för dem som har tillräckligt hög lön. Det hörs nästan på 

namnet va?  Så där jobbar jag ganska mycket med leasing men i övrigt så är det mycket mera 

katalogköpskaraktär om ni tänker er pennor och papper som den här boken (Johan visar oss en bok) 

det är inget man går och shoppar, går runt och letar runt bokhandlar och sådant där utan då har vi 

hittat en leverantör som tillhandahåller katalog och så kan man välja ur katalogen. Och likadant är det 

om man ska till exempel köpa verkstadsförnödenheter alltså handskar, trasselsudd, handverktyg, 

skruvmejsel och den sortens grejer. Det kan man också hitta hos en återförsäljare av typ 

katalogförsäljning. Som ni kanske till exempel har varit inne på en järnhandel de har ju just den här 

sortens grejer. Det som vi då gör det är att vi försöker tillhandahålla metoder och leverantörer som gör 

det billigt och bra för ABB:arna så de ska inte behöva göra några inköp själva utan de ska veta att det 

finns någon som har liksom gjort upphandlingen åt dem, det finns ett ramavtal. Och hur gör man för 

att köpa? Jo man ringer dit eller går in på webben dit eller ja whatever. Och så vet man, gör man så då 

blir det till bra avtalade priser och sådant där. Så det är vad man gör på den här centralavdelningen. 

Där ser vi till att tillhandahålla bra avtal med leverantörer.  



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  

Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-09 

 

   

Emilia – Men vad ni leasar det är mera bilar och kopiatorer eller? 

Johan – Leasing det är en fascinerande business. Alltså jag vet inte hur mycket ni vet, ni pluggar ju på 

det här, jobbar på det här. Min uppfattning om leasing, vad är den till för, det är ren sorts finansiering. 

Och då kan man fundera på hur gör man? Plockar man fram egna pengar och köper någonting som är 

dyrt, en maskin eller ett verktyg eller whatever eller leasar man den eller hyrköper man den eller hyr 

man den bara. Många talar om, om man tar en kopiator t.ex. så säger folk ”den har vi leasat” men det 

har de i själva verket inte alls gjort för det de egentligen gör det är att de hyr den men kallar det för 

leasing. Därför att efter tre år har man genom sin leasing betalt för apparaten. Är den din? Nej, den 

tillhör företaget som leasar ut den och säljer dem den till dig? Ja det kan de göra men priset är 

fortfarande skyhögt mot vad du redan har betalt, så att kalla det för leasing det är bara en teknisk fint. 

Det är mera att man hyr en sådan här apparat. Likadant är det ju då med bilar. Bilar som jag har 

jobbat ganska mycket med där kan man fundera på; hur gör vi där då? Hur länge vill man ha en bil? Ja 

man vill ju inte ha en bil för länge för att den sjunker i värde för fort då. Så att oftast när ABB ska ha en 

bil till någon av sina anställda, oberoende av orsak, så max tre år vill jag påstå är ganska vanligt därför 

att om den inte är äldre än tre år så passar den bra in på andrahands marknaden. Då går den att sälja 

bra. Och då funderar man på hur ska vi då göra på en sådan här firma? Ska vi äga den där bilen? Ska vi 

köpa in den äga den och sen sälja den? Det är ju ett sätt. Det gjorde vi ganska ofta förr i världen. Sen så 

händer ju att man har lågkonjunktur som det råkar vara just nu, och då finns det tillfällen när 

kostnaden för pengar är ganska hög. Och ABB var inne i en sådan period kring 2001-2002 mängden 

cash var begränsat. Det var till och med svår kris faktiskt och då vid det tillfället då bestämdes det att 

nähä Nu ska ABB se till att inte priset för bilarna finns med längre i balansräkningen. Vi skulle alltså 

ha ut bilarna. Då var leasing ett bra trick trodde alla. Men då visade det sig med myndigheternas 

benägna hjälp att vanlig finansiell leasing det duger inte för att då blir bilarna i alla fall i 

balansräkningen, därför att det man då tekniskt gör är att man lånar pengar ju, det är enda grejen. 

Ägandet kanske tekniskt sätt ligger hos den som leasar ut det men i formell mening så är det ju faktiskt 

jag som leasar den. Det enda jag gör är att låna pengar. Skulle det vara något problem med den här 

apparaten då hamnar problemet i mitt knä i alla fall. Och sen finns det en annan modell som kallas för 

operationell leasing. Och se då är det en annan sak för då lånar vi faktiskt en pryl mot att vi betalar för 

det. Och är det problem med den där prylen ja då är det inte vårt problem utan det är någon annans 

problem, nämligen leasingföretagets och då går myndigheterna med på att den inte längre finns med i 

balansräkningen. Så det gjorde ABB. Så vi har alltså operationell leasing av bilar. Man fråga sig; 

behöver vi det idag? Nej, det behöver vi inte. Gör vi det fortfarande? Varför det då? Ja vi har inte 

riktigt komma på idén att konkurrensutsätta det ännu. Därför att när vi gjorde det här 2002 då fanns 

det en herrans massa leasingföretag men bara ett som kunde ägna sig åt operationell leasing. Det var 

så pass nytt då. Det var LeasePlan. Så de är fortfarande vår leasingoperatör eller vad man nu ska kalla 

det för. 

Emilia – På just bilar eller? 

Johan – På just bilar ja. Så att idag finns det ju betydligt fler som kan ägna åt operationell leasing när 

det gäller bilar. Men då fanns det bara dem. Men som sagt, det som ABB leasar det är då bl.a. bilar. Vi 

använder leasing till mycket annat också. Man kallar det för leasing när det gäller kopiatorer också 

t.ex. Jag vill påstå att det bara är ”windowdressing”, det är skit snack.  

Emilia – Men så det är lite mer finansiell leasing då? 

Johan – Ja där är det finansiell leasing. Alltså operationell leasing vill jag påstå det gör vi inte av 

någonting annat än bilar.  

Emilia – Har ni samma avtal på alla serviceavtal på bilarna? Eller de som har de i tjänsten kanske har 

andra då de kanske använder de mer om de åker runt mycket. 

Johan – Vi har ett avtal med LeasePlan och där finns både förmånsbilar och tjänstebilar. Men nu är 

det som så att det är inte alla bilar som är av de två sorterna utan det finns också en del servicebilar. 

Idag är de vita och så står det ABB på dem. Och de bilarna där ägnar vi oss åt finansiell leasing. Och 

det är ett annat leasingföretag. De bilarna är dessutom av en annan karaktär. De är inredda med 

verktyg och grejer. Och där har vi också kommit på den ljusa idén att sälja dem efter tre år det är ingen 

större fördel utan dem har vi i allmänhet då och kör till dem tar slut. Som sagt, där är risken ABB:s 
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hela tiden eftersom bilarna är dessutom målade, eller det sitter ganska stora dekaler på dem som det 

står ABB på. Med inredningen och sådant där så är de på andrahands marknaden inte särskilt mycket 

värda. Så det är ingen vits med att försöka sälja dem efter tre år och tro att de behåller något värde 

utan det är lika bra att köra slut på dem. Och det gör vi. Vad finns det mer som vi ägnar oss åt leasing? 

Finansiell leasing använder vi ibland när vi ska köpa väldigt dyra maskiner. Verkstadsmaskiner. Nu är 

det väl som så att det är ganska lite verksamhet kvar inom ABB där vi själva håller oss med maskiner. 

Vi har ju i väldigt stor omfattning börjat köpa sådana tjänster från andra leverantörer, så det är inte 

sådär jätte vanligt att vi köper stora dyra maskiner, men det förekommer. Och de fallen är det också 

finansiell leasing. Operationell leasing tror jag inte vi ägnar oss åt alls någonstans mer än just för 

bilarna faktiskt. Så är det.  

Emilia – Det här med förundersökningen, är det lite det du jobbar med och försöker få fram bra 

avtal? 

Johan – Om vi tar exemplet med bilar. 

Emilia – När ni står i valet och kvalet mellan och leasa eller köpa t.ex. 

Johan – Låt oss säga så här att det valet det gör, i 9 fall av 10, den som är verksamhetsansvarig för 

den enhet som ska köpa någonting. I de allra flesta fall utom när det gäller bilar, för där gör vi det 

centralt, där har vi sagt att alla de här bilarna de går vi in med det här avtalet och då kör vi det 

tillsvidare. När det gäller bilar då är det som sagt en bilpolicy ansvarig och jag som tillsammans 

bestämmer att nej nu är det dags att konkurrensutsätta den här leasingleverantören. Och då i samband 

med det så funderar vi på; behöver vi ha operationell leasing eller vanlig leasing eller hur gör vi? Det 

tas i ganska hög nivå i ABB:s ledning om man ska välja sådana olika alternativ. Om man däremot ska 

leasa en maskin t.ex. då är det i vanliga fall antingen, det beror lite på penga nivån, är det väldigt 

mycket pengar då är det en divisionschef, dvs. någon utav de sex personer som är näst högst i ABB:s 

ledning som bestämmer för sin enhet att är det så där mycket pengar, nja det vill vi inte slänga i vår 

balansräkning för vår enhet utan det måste vi leasa. Så får man då väga: vad kostar pengarna att hyra? 

Och vad kostar det att ta dem ur balansräkningen? Är det värt si eller så? Det är ren finansiell 

fundering som de ägnar sig åt. Men det gör man på väldigt hög företagsnivå vill jag påstå. Är 

investeringssumman mindre än 100 000kr så vill jag påstå att det är ganska ovanligt att man leasar. Är 

det mer än 100 000kr då är det snarare regel än undantag. Och är det maskiner för miljoner då är det 

nästan bombsäkert att de blir leasade. Men som sagt det är mera ekonomiska överväganden, inte utav 

operationell karaktär utan på strategisk nivå.  

Elin – Vilka ni leasar av. Du nämnde LeasePlan när det gällde bilarna. 

Johan – det gäller bilarna ja. De har ett antal konkurrenter nu så de kommer säkert få det svettigt 

framöver när vi ska konkurrensutsätta dem. 

Elin – Man kan säga att ni valde dem för att de var de enda på marknaden just då. 

Johan – Just då ja. Det här var 2002 vill jag påstå. Möjligen 2001. Ja någon gång då.  

Emilia - Vi har en tanke här i vårt arbete att även intervjua några företag som leasar ut. Så vi tänkte 

om vi kunde ta kontakt med LeasePlan.  

Johan – Ja det kan ni göra. 

Emilia – Eller om det är bättre att vi tar kontakt med någon annan. 

Elin – Det kan vara bra med dem här för de var ju ensamma på marknaden ett tag och nu med 

konkurrensen då kan det ju vara något att bita i. 

Johan – Det finns det en hel binge som kan ställa upp på det här. T.o.m. de traditionella 

biltillverkarna har ofta till sig knutna finansbolag. Det finns Volvofinans och Volkswagenfinans osv. 

Och före 2000 ställde de aldrig upp på annat än finansiell leasing. Men efter att LeasePlan gjorde entré 

på svensk marknad så har de, i princip allihopa, möjlighet till operationell leasing också som de ställer 

upp på. Skillnaden när det gäller bilar mellan operationell och finansiell leasing den är, kan man tycka 

subtil, men grejen är den att om det är operationell leasing, det man gör då är att när bilen har gått en 

viss mängd mil då kommer någon annan och talar om för mig som förare att nu måste du se till att den 

hamnar på service. Åk dit! Jaha så åker man dit och får bilen servad och så får man tillbaks bilen så är 

allting bra.  Någon faktura ser man inte för den åker iväg till firman. Och det är egentligen den enda 



Mälardalens högskola 

Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling  

Kandidatuppsats i företagsekonomi VT-09 

 

   

skillnaden. I andra fall så får man en faktura till firman, sitt eget företag, så ser man till att betala den 

så är det klart. Det är inte så himla stor skillnad egentligen.  

Emilia – Det är väl det här med att man får säga upp avtalet också? 

Johan – Ja, det är ju det. Sen kan då ha olika finesser på hur man avslutar en sådan här leasing 

period. ABB har en garanterad restvärdes metod som bygger på det att LeasePlan säljer bilen när den 

är slut och sen jämför man försäljningspriset med vad kalkylen sa när man startade den här. Och är 

det som så att man har så att säga ”tjänat” eller sparat pengar under den här perioden, dvs. man får ut 

mera pengar av försäljningen än vad man planerade då får ABB överskottet. Om det däremot går med 

minus då får leasingfirman stå för den delen. Och det betyder att för oss är det någon sorts gräns, så 

här mycket kostar det. Det kommer aldrig kosta mer. Det kan kosta mindre men inte mer. Och det är 

bra. Och andra sidan kan man säga såhär att den där leasingfirman, de är inte dumma i huvudet, det 

betyder att när de sätter förkalkylen så siktar inte de på vad de tror att de kan sälja bilen för. För då är 

risken stor att de får betala. De siktar ju på ett lägre värde. Och det betyder att i 9 fall av 10 kommer 

det pengar tillbaka. För de vill ju ha säkerhet. De vill ju inte råka ut för att behöva betala. Det är 

möjligen en negativ konsekvens men det vi gör då är att vi lånar pengar av oss själva, höll jag på att 

säga, kanske hög ränta men det är inte så högt ändå på den där.  Så är det i alla fall.  

Elin- Vilka andra leasade ni av för leaseplan var ju bilarna men om ni de här maskinerna och  

Johan- Det är nog de traditionella, asså kopiatorer där är det också leverantörsknuten finansiering i 

allmänhet. Eh det finns ett annat en annan leasing parter också och den har vi visserligen slutat med 

nu men men men hem-pc leasas av företaget också, hem-pc där är det ju så att man som anställd kan 

låna en pc och det företaget gör är att man inte köper dem där utan man hyr man leasar av dem utav 

en firma och då då levereras pc burkar och dem levereras till den här leasing firman skeppas sen till 

den anställde som betalar för den här till ABB som sen betalar leasing firman, det är lite komplicerat 

men det berodde ju på att skattereglerna var komplicerade  

Eftersom de nu har ändrats till mirakulösa så är det slut den här finessen eftersom de är ingen fördel 

för varken ABB eller den anställde längre 

Men men där fanns det och där hade vi också nån Holländsk leasing firma som var aktiv i det fallet. Eh 

i övrigt så är det väl ja det är de stora drakarna på marknaden de försöker 

Emilia-: Vi känner inte till dem riktigt. 

Johan- Jaha asså de är ju ofta bankanknutna eller försäkringsanknutna, eh jag kommer inte på rak 

arm ihåg vad de heter men men eh asså försäkrings, länsförsäkringar har ett leasingbolag knutet till sig 

som vi använt ganska mycket eh men men asså de leasingföretag som finns dom är i 9 fall av 10 

försäkrings- eller bankanknutna  

Emilia- Men de här leaseplan? 

Johan- Dom är däremot knutna till att dom hanterar bilar därför att dom, deras stora grej är just 

operationell leasing dom fanns ju inte i Sverige före 2000 vill jag påstå och dom tog sig in genom att de 

kunde erbjuda operationell leasing som då vart väldigt poppis när det var lågkonjunktur förmodligen 

kommer de vara poppis även nu  

Emilia- Mm men finns de i Västerås? 

Johan- Nix de finns i Solna 

Emilia- Ja 

Johan- Men det går ju bra att ringa till, om ni ska prata med leaseplan så Lena Gustavsson är ett bra 

namn, det eh hon är kundansvarig för ABB  

Elin- Okej 

Emilia- Så vi ska kontakta henne för att få nummer eller? 

Johan- Nja om du vill intervjua henne så kan jag ge dig ett telefonnummer så kan jag se 

(Svartengren letar efter numret och levererar det till oss) 

Elin- Jätte bra! 

Johan- Så refererar ni till mig så talar hon säkert välvilligt med er  

Elin- Mm, det är bra. Ja 

Johan- Jaa, vad vare fler för frågor, vad gör ni vid leasingperiodens slut. Asså där är det ju, beror ju 

alldeles på vad det är för någonting, tar vi kopiatorer tex så är dom avtal i allmänhet konstruerade på 
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ett sådant sätt att perioden inte tar slut, utan det blir en fortsättning och är man då korkad som kund 

så fortsätter man att betala det höga priset som man har betalt i tre år, och då betalar man våldsamt 

för mycket, och det hoppas de här kopiator företagen att man ska fortsätta med  

Elin- Men står det inte någonstans i avtalet att man bara betalar så långt som den har ekonomisk 

livslängd då? 

Johan- Nej, det står inte så i avtalen, men det man kan göra då, det är naturligtvis säga det att ja mina 

herrar nu har den här stått här i tre år, antingen tar ni hem skiten och ställer hit en ny, eller så sänker 

ni priset rejält, och den sortens samtal tycker de inte om. Men så får man lov att göra. 

E o E- Mm 

Johan- Och ofta så tar dem då hem maskinen och ställer dit en ny 

Emilia- Så dom byter ut bara 

Johan- Jae, den maskinen de tar hem, dom leasar ut en gång till sen. Till andra och då behöver de 

inte sänka så rejält utan då kan dom sänka bara lite lagomt mycket, så att dom tjänar ganska bra på en 

sån här metod, men här är det ju viktigt för ett företag som ABB att nej hallå där, stop och belägg, så vi 

har, vi bygger in i våra system att vi liksom när det har gått rätt tid så säger man upp, bort med den 

eller också så ska det vara en tredjedel av priset eller nått sånt där. Men jag vill påstå att även om de 

kallar det för leasing så nej det kan jag inte kalla för leasing, det är det inte, det är en hyra egentligen, 

därför att ägandeskapet övergår aldrig och det går inte att köpa ut den heller för de vill inte sälja 

apparaten 

Emilia- Nehe  

Johan- åh det räknar hem den tror man på 3 år men personligen tror jag det är 1,5 så det är redan 

efter 1,5 år så tickar det nog, ganska mycket vinst  

Elin- Det går att köpa ut dem? 

Johan- Jarå men priset är långt ifrån värt det hela och sen är det väl också som så att i dagens 

samhälle ser inte kopiatorer ut som de gjorde för 10 år sen utan nu är det ju att nu finns det en skrivare 

egentligen som man klä på sig och se ut som en kopiator det är så det funkar va.  

Och du klär på en scanningsutrustning och sorteringsverk och tjofaderittan och pappersmagasin och 

grejer och tillslut ser det ut som en stor jädrans kopiator va men det det egentligen är det är en 

laserskrivare som så att säga byggs ut mer eller mindre och det betyder att lasersskrivaren den kan du 

ju köpa det finns ju tillgänglig på marknaden och alla grejerna går nog att köpa också så det är bara det 

att de förbehåller sig de har ett rättnads att då ställa dit en ny, de kallar det inte för kopiator de kallar 

det för mfp, multifunktionsprinter eller ja engelska ska det väl va kanske. Men det som är stor skillnad 

också det är ju det att det finns ingen sån har apparat som inte är ansluten till nätverket nu för tiden 

det betyder ju att när ja när vi sitter på ett kontor här och ska skriva ut nånstans då har vi ingen 

separat skrivare utan man skriver ut på kopiatorn, den fungerar som en skrivare nu, så att så ser det 

ut, men jag vill påstå att den sortens hyra är inte leasing egentligen till annat än namnet, det är 

window dressing kallas det för ja. 

Elin- Då tänker jag så här, varför inte istället köpa den på en gång? 

Johan- Ja, det är väl så här att de där apparaterna är lite krångliga, de krånglar väldigt ofta och det 

betyder att man har ganska stor nytta av att köpa service och de företag som gärna leasar sånna här 

apparater de säljer ogärna service på lös hand därför att då blir dom avslöjade hur prissättningen är 

och det vill de inte, och ska man köpa service då betalar man ju per timme då är det lätt att se vad det 

kostar, men om du leasar så sån där så ”ja nu är service inräknad” och så har du klipppris och 

blablabla och så får man då betala och så tycker folk att ja det är väl så det kostar ungefär men i själva 

verket så tjänar de ganska bra på det här och de är därför rättså ovilliga att hantera det här med lösa 

delar för då kommer marknaden snart försvinna för dem. Sen är det ju också det att det finns ju en 

annan del i den här marknaden som är lite halvsjuk och det är ju förbrukningsvarorna till en sån här 

apparat, de företagen som hyr ut sånna här apparaterna de vill absolut vara de som levererar toner 

också och helst papper också, det är fina gunger att ta in karusellförlusten på, nämligen, en toner som 

man då får in på det där viset om du bakar in den i hyran så vet du ju lixom inte hur stor del utav hyran 

har att göra med den finansiella delen eller hur mycket drift eller service och underhåll och så där, inte 

den blekaste va, och ska man då börja köpa det här löst så, ja då är de ju lätta att avslöja så därför är de 
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högst ovilliga att göra sånna saker och är det så som stor kund så är man måttligt förtjust, man skulle 

ju kunna ha egen personal som servar men, men njaa, men toner är ju intressant en toner kan man ju 

köpa, det går ju att köpa en toner jätte billigt jämfört med vad du kan köpa till de där apparaterna 

annars, så att jaa, och då säger företag så här att ja, om du stoppar in den där då går den sönder vettu, 

så det.. 

Så den där delen försöker jag hålla mig undan ifrån ganska mycket, jag har varit väldigt aktiv inne i det 

tidigare men på sistone tycker jag att nu ser jag de som oseriösa så nu skiter jag i det. Det får andra 

göra. Så är det. 

Elin- Okej 

Johan- Eh det var vem vi leasar av ja, jag har inga bra namn rakt upp och ner, jag sitter och funderar 

på vad den där Holländska firman hette men jag kommer inte ihåg det just nu,  

Emilia – Men du har inte telefonnummer till någon som jobbar just på LeasePlan? 

Johan- Jo det var ju 

Elin- Hon jobbar ju där  

Emilia- Jaha hon jobbar där? Okej och hon är kundansvarig  

Johan- Hon är kundansvarig på LeasePlan gentemot ABB  

Emilia- Jaha okej så, för det var det ja missuppfattade lite 

Johan- Hon har i ju och för sig flera kunder tror jag men 

Emilia – Ja, men just ABB okej 

Elin- Men sen varför just dem, men det har du ju svarat på 

Johan- Det har vi ju pratat om ja, japp 

Emilia- Och sen 

Johan- Vad gör ni vid leasingperiodens slut? Då tar vi exemplet på bilar för där är det ju ganska 

enkelt för där är det operationell leasing det betyder att när tiden går ut så får bilföraren åka och ställa 

bilen där LeasePlan säger att vi ska ställa bilen så är det klart 

Elin – Mm 

Johan- och det LeasePlan gör då det är att de, de har en, till och med redan köpt in funktionen att 

sälja bilar, så att de överlämnar bilen efter, de överlämnar bilen direkt till en firma som tar hand om 

bilen, servar upp den så att den är i säljbart skick och sen säljer den på auktion och det där är en 

väldigt standardiserad process, och köpare på de där auktionerna är alltid företag dvs. de säljer inte till 

privatpersoner för då skulle de behöva ha momshanteringen så det vill de inte ha 

Emilia- Nej precis 

Johan- utan de säljer dem på auktion till företag och köpare är i 9 fall av 10 återförsäljare på, de köper 

gärna tillbaks sina bilar ibland eller så är det nån annan bilkrämare som köper de. 

Och i och med att det är på auktion så då är det ju marknadspris vi får va och många gånger så tittar de 

inte ens på bilen utan de tittar på specen på bilen, hur långt har den gått, vad är det för modell, vad har 

den för tillägg och sånt där, och så bjuder de på det, så att det är rätt så bra marknadsprissättning om 

man bortser från att de inte tittar på det aktuella exemplaret om det finns mer eller mindre rattskader 

men och andra sidan, firman som säljer den här, de har alltså lagat upp bilen till sådant skick så de 

påstår ju att den här har, den här kan säljas direkt utan bilfirma utan några åtgärder, så att ja hyggligt 

bra marknadsprissättning blir det. Och det är det som ligger till grund för vad ABB sen får i avräkning 

när man jämför med förkalkyl och vad det verkligen blev, det priset, ja inkl naturligtvis 

försäljningsfirmans provision, det de ska ha betalt också, ingår ju där men då får man ett 

marknadspris som är det som vi bedömer just den där hyran på. Två till tre år är våra bilar. 

Majoriteten är nog tre år. 36månader men en hel del på 24 också. Skulle det vara någon ABB:are som 

kör alldeles ovanligt långt, då avbryter man leasingförfarandet och sen tar LeasePlan tillbaka bilen och 

säljer den innan den har gått allt för långt, för då blir den jobbigare att sälja.  

Elin – Sen hämtar ni ut en ny bara? 

Johan- Och sen så tillhandahålls en ny ja. Och då kan man ju fundera på hur väljs en ny bil och 

ingångspris och sånt där, går vi till LeasePlans bil katalog? Nej det gör vi inte utan vi ABB gör avtal 

med billeverantörer och de avtalen är skrivna på sådant sätt att på detta avtal får LeasePlan köpa, så 

att vi har avtal med Volvo, med Saab, och några till sådär, och sen så det avtalet är byggt på sådant sätt 
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att bilföraren han kan gå då till de här godkända firmorna och han kan titta på de godkände 

modellerna och så kan han peka att den där vill jag ha, och så får han en offert och den offerten den är 

baserad på ABB priser, och den offerten skickar man in till LeasePlan, och de, ja de måste naturligtvis 

godkännas av ABB först då, LeasePlan tar offerten och så köper de till det priset av bilfirman  

Emilia- Så de är bara finansiären av det kan man säga? 

Johan- Ja, så är det. Men de köper bilen till våra priser, och utgående från det priset så gör de 

förkalkyler, och sen så är det så, det är de som skissar och tror på slutförsäljningspris, och eftersom att 

det är deras risk så tar de i lite granna, förlåt tar de i i underkant, naturligtvis, så att så funkar det då. 

Men i princip så är det ju deras bil va, även om det är vårat avtal med leverantören, så att det är de som 

köper till våra priser, så att så funkar det. 

Emilia – Ja, sista frågorna går väl ihop lite med varandra, om påverkan på resultatet påverkar er? Är 

det därför  

Johan- Ja asså beslutet att leasa på detta vis när det gäller bilar det gjorde vi ju därför att ABB:s 

balansräkning var väldigt hårt ansträngd, så de skulle ju ut va, ABB var inte allt för långt från att gå i 

konkurs 2002, och då var det liksom inget snack utan då skulle de ut och det får kosta vad det kosta 

vill, idag är det inte så, så idag när vi är på väg och skall konkurrensutsätta LeasePlan då kommer de få 

konkurrens även utav finansiell leasing. 

Eh kommer vi att köpa bilarna själva, troligen inte, och det är möjligt att vi köper den här tjänsten att 

hålla ordning och reda på bilarna också även om det är finansiell leasing, därför vi vill inte ha egen 

personal som hanterar bilar och liksom håller reda på skattekvitton och ser till att den kommer på 

service i rätt tid och sånt där, för den gjorde vi oss av med då, den personalen, så att det kommer vi 

nog inte att ta in igen, tror jag, asså alla svar är ju inte givna på det viset va, men nu tolkar jag vad jag 

tror att ABB kommer att göra, så att så är det. 

Skatt ja. 

Emilia- Ja ifall om det är att ni vill få ett högre resultat, eller få ett lägre resultat menar jag. 

Johan- Asså nej, det blir det ju inte egentligen, jag menar har du egen personal som gör jobbet så, 

asså det är ju hyggligt kostnadsneutralt ändå trots allt 

Emilia- Jasså det är det 

Johan- Ja det blir ju det, därför att har du egen personal ja då har du ju kostnad för den personalen, 

nu har vi en kostnad istället för att ge den till leverantör, så himla stor skillnad är det inte, det är klart 

det blir lite dyrare och köpa tjänsten än att göra det själv, så är det ju alltid va, men och andra sidan så 

ger ju det en fördel i flexibilitet som är annorlunda 

Emilia – Jo precis  

Johan- Så att jag vill påstå att skatten påverkar inte våra val här, om det är si eller så, utan vi ser nog, 

skatt det betalar vi för att vi ska och det är rätt och ABB tycker ju att det är alldeles ovanligt viktigt att 

vi håller högt ansvar och moral och sånt där 

Emilia- Det kanske är mer småföretagare, enmansföretagare som  

Johan- Ja det är möjligt 

Emilia- Som tänker på att få så lågt resultat som möjligt för att kunna få betala så lite som möjligt. 

Johan- Det är klart att vi försöker få så låg skatt som möjligt, det vore ju kontigt annars va, men vi är 

väldigt måna om att följa regelverket 

Emilia- Ja det var absolut inte att vi betvivla det, men jag tänkte mest på att man medvetet leasar för 

att få ett lägre resultat för att kunna betala mindre skatt. 

Johan- Nej så är det inte. Utan det har snarare med flexibiliteten att göra. Så det gäller ju det mesta i 

form utav outsourcing. Det gör man för att öka flexibiliteten för det blir i allmänhet lite dyrare. Och 

andra sidan så kan man ju då fundera på, är det flexibelt att lägga ut det här till ett lågkostnadsland 

och så får du, blir du väldigt hårt inlåst i volymer och kvalitet, kanske inte är så jädra smart. Därför har 

ju den där outsourcing trenden har ju vänt lite grann, fråga scania får du se, de inte en grej skickar de 

ut, utan de gör allting själva numera. Så att ja, nej i det här fallet så vill jag påstå att na vi kommer 

sannolikt inte vilja ta hem den där typen utav jobb, så är det, vi har i ju och för sig tagit hem andra 

sorters jobb, så att det, ABB är inte tycker bara outsourcing är jippi hurra utan det är lixom ganska 

medvetet att vi väljer det ena eller det andra. Men det är lite asså, flexibilitet är ju, det är lätt att säga 
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hallelulja men om du hittar en leverantör som ligger långt bort i stan då är ju flexibiliteten, hur då, ja 

du kan köpa mindre av honom och så vidare och då får han avskeda men kanske är det som så att då 

har han ingen konkurrens, då kan han ta igen på nån annan gunga gentemot ABB, så att där är väl 

frågan om det är flexibelt, det är inte alltid det är det, men i fallet leasing här då är det ju väldigt 

flexibelt därför att där har vi en svensk leverantör och det finns flera som står på kö, så det finns 

konkurrens och då är ju flexibiliteten stor, skulle vi ägna oss åt den här sortens outsourcing till nån 

som är ensamma här på jorden som LeasePlan va, just då hade vi ju ingen som helst flexibilitet 

egentligen utan då vare liksom bara att det var nödvändigt  

Jag menar det finns andra saker som ABB köper som man då kan lägga hos en leverantör eller göra 

själv och lägger man det då hos en leverantör, varför då då? Ja om han är den enda här på jorden som 

kan göra det, hur flexibla är vi då? Ja inte särskilt egentligen, så i de fallen kan man ifrågasätta 

flexibiliteten men som sagt skatten den påverkar inte vårt sätt att fundera i leasingavgöranden, inte 

alls, så är det. 

Elin- Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 

Johan- Nej jag tror jag har klämt ur mig det mesta. Jag fick ju läsa frågorna innan så jag har nog tänkt 

efter att det är nog så här var. 

Emilia – Ja jag tycker också att vi känner väl oss nöjda? 

Elin – Ja jag tycker att det var jätte bra, intressant 

Johan- Så bra 

Elin- Så får vi tacka så jätte mycket att du tog dig tid för oss  

Johan- Japp  

 

 

 


