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Sammanfattning 
 
För att uppnå konkurrenskraft och tillväxt behöver företag tillgångar. Dessa kan 
finansieras genom leasing eller förvärv. Beroende på ett företags strategiska inriktning 
kan finansieringsmetoderna vara olika fördelaktiga. Ett företag kan vidare delas in i tre 
olika nivåer baserat på vilket tidsperspektiv som är i fokus vid beslutsfattande. Syftet 
med studien är att förklara varför företag väljer en finansieringsmetod som inte ligger i 
linje med den strategiska inriktningen. Studien är en kvalitativ undersökning där ett 
företag inom bygg- och anläggningsbranschen studerades. Data samlades in genom 
intervjuer och respondenterna valdes ut för att representera tre olika nivåer inom 
företaget. Resultaten tyder på att samtliga nivåer inom företaget präglas av ett 
administrativt perspektiv. Generellt tyder svaren på en låg strategisk medvetenhet och 
att den administrativa nivån har en hög befogenhet. Att den strategiska inriktningen 
frångås beror på olika begränsningar inom verksamheten. Dessa kan antingen vara 
administrativa, kostnadsmässiga, utbudsmässiga eller tidsmässiga. Den främsta fördelen 
med operationell leasing ansågs vara riskfaktorn. Den främsta fördelen med förvärv var 
istället kostnadsfaktorn. Sammanfattningsvis begränsas den administrativa nivån i störst 
utsträckning, vilket påverkar val av finansieringsmetod. 
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Abstract 
 
A company needs assets to be able to achieve competitiveness and growth. These can be 
financed either by leasing or acquisitions. Depending on a company’s strategic 
direction, the financing methods can be variously beneficial. A company can be divided 
into three different levels based on what time perspective that is in focus regarding 
decision-making. The purpose of this study is to explain why a company chooses a 
financing method that is not in line with the strategic direction. The study is a 
qualitative research where a company from the construction industry was examined. 
Data was gathered through interviews and the respondents were selected to represent 
three different levels within the selected company. The results imply that all levels of 
the company are characterized by an administrative perspective. Overall, the responses 
indicate a low strategic awareness and that the administrative level have a high 
authority. The company waives from the strategic direction because of different 
limitations. These restrictions can either be administrative-, cost-, supply-, or time 
based. The main advantage with operating lease was considered to be the risk factor. 
The main advantage with acquisitions was the cost factor. To sum up, the administrative 
level is most restricted in their work, which reflects on the choice of financing method. 
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1. INTRODUKTION 
 
 
I följande kapitel presenteras den bakgrund och problemdiskussion som ligger till 
grund för studien. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i forskningsfrågan samt syftet 
med studien.  
 
 
För att företag ska ha möjlighet att följa med i trendförändringar och kunna växa krävs 
tillgångar. Tillgångar kan innebära konkurrensfördelar och hjälpa företag att både 
penetrera nya marknader och öka marknadsandelar. (Persson & Nilson, 2001) Beroende 
på bransch kan finansieringen av dessa tillgångar se olika ut. Inom bygg- och 
anläggningsbranschen är det vanligt att arbetena sker i projektform, vilket medför att 
resurserna används under olika långa perioder. Ett projekt kännetecknas av arbetet löper 
över en begränsad tidsperiod. För att kunna uppnå kvalitativa och kvantitativa mål ska 
de specifika arbetsuppgifterna genomföras med givna tids- och kostnadsbegränsningar. 
När ett arbete utförs i projektform bör processerna vara flexibla och målorienterade. 
(Turner & Müller, 2003) 
 
Beroende på tidsperspektiv kan ett företag delas in i tre olika nivåer: strategisk- 
administrativ och operativ nivå (Gupta & Maranas, 1999). Varje nivå har olika 
perspektiv och beslutsprocesser. Inom den strategiska nivån påverkar besluten 
företagets långsiktiga prestationer. Arbetsuppgifterna handlar om att utarbeta strategier 
och upprätta långsiktiga mål. (Rumelt, Schendel & Teece, 1991) Den operativa nivån 
ansvarar för den dagliga driften och hänsyn tas enbart till en kortsiktig tidsaspekt (Gupta 
& Maranas, 2003). Den administrativa nivån kan ses som en länk mellan den 
strategiska- och den operativa nivån. Inom denna nivå återfinns en kombination av 
arbete med fokus på både kortsiktiga- och långsiktiga prestationer. (Schmidt & 
Wilhelm, 2000) 
 
Investeringar handlar om att företag ska fatta beslut kring hur befintlig kapacitet ska 
nyttjas. Att genomföra investeringar medför såväl fördelar som nackdelar. (Gupta & 
Maranas, 2003) En av de främsta fördelarna med att investera i en tillgång är att 
företaget får äganderätten av en tillgång (Smith & Wakeman, 1985). Äganderätten 
medför att företaget exempelvis kan anpassa avskrivningarna efter nyttjandet av 
tillgången. Vidare kan de även tillgodogöra sig ett eventuellt restvärde. (Artsberg, 2005) 
Denna möjlighet beror på typ av tillgång. En tillgång som företaget lyckas hålla i bra 
skick kan generera ett högt restvärde. För tillgångar som byts ut frekvent på grund av 
snabba teknologiska förändringar, riskerar restvärdet istället att bli lågt. (Gobbi, 2011) 
Äganderätten medför även att företaget kan besluta om när en tillgång ska avskaffas 
(Smith & Wakeman, 1985). 
 
En nackdel med investeringar är att företagets handlingsfrihet blir bunden under en tid 
framöver (Asztély, 1973). Vidare genererar tillgångar även kostnader, exempelvis 
driftskostnader och implementeringskostnader (Tagesson, 2002). Tillgångar kan 
drabbas av plötsliga fel, vilket kan medföra servicekostnader. Dessa kan vara svåra att 
förutse och är således svåra att kalkylera. (Zambujal-Oliveira & Duque, 2011) Vidare 
tillkommer även fasta avskrivningskostnader för anläggningstillgångar under objektens 
ekonomiska livslängd (Yard, 2004).  
 
Att miljön runt företag är i ständig förändring innebär att företag kan tvingas anpassa 
sig för att kunna följa med i den snabba utvecklingen. De måste ständigt arbeta 
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proaktivt och förändra sig för att hitta nya vägar att lyckas och för att kunna vinna nya- 
och behålla redan befintliga kunder. (Gupta & Maranas, 2003) Kunderna ställer även 
allt högre krav på att företagen levererar produkter och tjänster med hög kvalitet 
(Griffiths, James & Kempson, 2000). På grund av denna trend tvingas företag även 
anpassa sig efter allt högre krav från sina kunder. De måste kunna tillhandahålla ett helt 
koncept till ett rimligt pris. Denna trend har således inneburit att kompletterande 
erbjudanden vuxit fram för att erbjuda ett mervärde till kunderna. Dessa kompletterande 
erbjudanden kan innefatta allt från service till möjlighet att hyra och leasa produkter och 
utrusning. (Krznaric & Popovski, 2001) Leasing kan anses vara en fördelaktig 
finansieringsmetod eftersom den underlättar för företag som vill växa snabbt och inte 
har kapital att finansiera egna tillgångar. Vidare kan leasing hjälpa företag att expandera 
eller penetrera nya marknader. Ytterligare en fördel är att finansieringsmetoden kan 
hjälpa befintliga företag att öka sin konkurrenskraft och vinna marknadsandelar. 
(Persson & Nilson, 2001) Ett företag som använde sig av leasing för just detta ändamål 
var Volvo när deras ambition var att erbjuda en komplett konstruktionsutrustning i hela 
världen (Krznaric & Popovski, 2001). 
 
När det gäller leasingavtal kan företag välja mellan två olika avtal: finansiell- och 
operationell leasing. Vid finansiell leasing har leasegivaren äganderätten av tillgången 
under nyttjandeperioden, men de ekonomiska fördelarna och riskerna överförs i allt 
väsentligt till leasetagaren. När operationell leasing används som finansieringsmetod 
belastas istället leasegivaren av dessa fördelar och risker. Vid avtalstidens slut kan det i 
vissa fall finnas möjlighet för leasetagaren att förvärva tillgången, men vanligen övergår 
inte äganderätten. (IAS 17) Beroende på vilken av dessa leasingmetoder ett företag 
väljer att tillämpa kommer det få olika effekter på företagets resultat- och 
balansräkningar (Morais, 2013).  Att de operationella leasingavtalen kostnadsförs linjärt 
kan ge en missvisande bild av verksamheten i och med att tillgångarna som används i 
verksamheten inte tas upp i företagets balansräkning (Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 
2013).  
 
Finansiella teorier beskriver ofta att skulder och leasing är substitut till varandra i mer 
eller mindre utsträckning (Morais, 2013). Det finns de som motsätter sig detta 
resonemang och menar att leasing istället är ett komplement till skulder. Operationella 
leasingavtal har blivit en typ av långsiktig finansiering och har i större utsträckning 
blivit viktigare för företag internationellt än finansiella leasingavtal. (Beattie, Goodacre 
& Thomson, 2000) En orsak till att företag väljer leasing som finansieringsalternativ 
kan bero på att de vill ha möjlighet till flexibiliteten som ett leasingavtal innebär, utan 
att bära riskerna som är förknippade med objektet. (Morais, 2013) Ett exempel på detta 
kan vara att företagen inte vill bära risken som är förknippad med restvärdet (Gobbi, 
2011). En annan anledning till att företag väljer att leasa framför att förvärva är att de 
inte tänkt använda och behålla tillgångarnas värde efter genomfört projekt (Morais, 
2013). Ytterligare en orsak till att leasa kan vara att företagets beräknade 
nyttjandeperiod av en tillgång understiger den förväntade livslängden (Morais, 2013). 
En annan kan vara att tillgången inte specifikt är avsedd för den dagliga verksamheten 
(Smith & Wakeman, 1985).  
 
Inom bygg- och anläggningsbranschen bedrivs arbetena till stor del i projektform, vilket 
innebär att behovet av olika tillgångar kan avta efter projektets slut. Leasing är därför 
vanligt förekommande inom just denna typ av bransch. Operationell leasing anses även 
vara ett fördelaktigt alternativ ur ett finansiellt perspektiv eftersom tillgången som 
leasas inte behöver tas upp i balansräkningen. (Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 2013) 
Företagens balansomslutning samt låneutrymme förblir således intakt (Morais, 2013). 
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Att ha en strategisk inriktning medför att det blir lättare för chefer och underordnade att 
fatta beslut som ligger i linje med uppsatt strategi (Malmi & Brown, 2008). För att 
företag ska ha möjlighet att växa och bli konkurrenskraftiga bör mål upprättas för att ha 
något konkret att eftersträva (Bhasin, 2012). Vidare bör det även säkerställas att de olika 
aktiviteterna inom verksamheten ligger i linje med vald strategi (Malmi & Brown, 
2008). Företag som har väldefinierade mål har dessutom även lättare att sätta upp mått 
för att kunna övervaka att målen faktiskt uppfylls (Capece & Bazzica, 2013). Ett sätt att 
göra detta är använda sig av nyckeltal (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008). För 
att styra mot önskvärda resultat och beteenden kan företag använda olika styrsystem. 
Dessa kan antingen vara finansiella- eller icke finansiella. (Tsamenyi, Sahadev & Qiao, 
2011) En faktor som företag bör ta i beaktande gällande olika styrsystem är att dessa 
inte fungerar isolerade från andra aspekter. Vidare bör de även ha en förståelse för hur 
de olika styrsystemen kommer påverka beteenden, eftersom dessa kan resultera i olika 
utfall. (Malmi & Brown, 2008) 
 
Vissa företag har en strategisk inriktning som innefattar att generera hög avkastning på 
sysselsatt kapital. Denna inriktning har medfört att företag i vissa fall avstått från att 
genomföra nödvändiga investeringar som hade kunnat bidra till en expandering. Andra 
företag har istället valt att inte följa den strategiska inriktningen gällande 
finansieringsbeslut. (Gupta & Maranas, 2003) När det gäller anskaffning av tillgångar 
medför den strategiska inriktningen i ovan nämnda fall att operationell leasing är en mer 
fördelaktig finansieringsmetod i och med att tillgångarna inte belastar balansräkningen. 
Den strategiska inriktningen indikerar således på hur företag bör agera i 
finansieringsfrågor. Trots detta väljs ändå förvärv ibland som finansieringsmetod. 
(Morais, 2013) 
 
I tidigare studier har vad som är mest lönsamt gällande finansiering av en tillgång med 
finansiell eller operationell leasing jämförts. Morais (2013) har vidare undersökt vad 
som ligger bakom företags beslut när det gäller att leasa istället för att förvärva en 
tillgång. Författare har även undersökt olika strategiska inriktningar och vad dessa får 
för konsekvenser för måluppfyllelse (Malmi & Brown, 2008). Få författare har beskrivit 
vilka fördelar som kan förknippas med ett förvärv. Vi har inte identifierat någon som 
studerat varför företag väljer att frångå sin strategiska inriktning när det gäller 
finansieringsmetod. Ingen har heller knutit an det sistnämnda till en projektorganisation, 
vilket innebär ett informationsgap som vi anser vara intressant att studera. Det leder oss 
in på vår forskningsfråga som presenteras nedan. 
 
1.1 Forskningsfråga 
 
Varför väljer företag i vissa fall förvärv som finansieringsmetod trots att operationell 
leasing är mer fördelaktigt ur ett strategiskt perspektiv? 

 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att förklara orsakerna till att företag väljer en 
finansieringsmetod som inte ligger i linje med den strategiska inriktningen. För att 
uppnå syftet ämnar vi klarlägga vilka motsättningar som kan finnas inom större företag, 
mellan olika nivåer. Vi kommer vidare studera leasing teoretiskt och se hur det skiljer 
sig mot förvärv av en tillgång. För att sedan empiriskt pröva idén kommer ett större 
företag inom bygg- och anläggningsbranschen väljas ut.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Detta kapitel syftar till att behandla de teorier som anses vara centrala för studien. 
Inledningsvis beskrivs strategisk styrning.  Kapitlet går sedan vidare med teorier kring, 
nivåer inom företag, projektorganisationer, fördelar och nackdelar med leasing samt 
innebörden av investeringar. 
 
 
2.1 Strategisk styrning 
 
En strategi kan beskrivas som en plan för hur ett företag ska uppnå uppsatta mål och 
konkurrera med andra inom sitt område (Macintosh & Quattrone, 2010). Att vissa 
företag är konkurrenskraftiga kan bero på deras förmåga att välja strategier och hantera 
dessa (Porter, 1991). Genom att säkerställa att alla aktiviteter inom en verksamhet ligger 
i linje med vald strategi kan företag lättare nå framgång (Malmi & Brown, 2008). 
Miljön kring ett företag är i ständig förändring. Företag kan möta och hantera dessa 
variationer genom att arbeta proaktivt och vara flexibla. De kan även lättare hantera 
förändringar om de tar lärdom av händelser och omdefinierar strategier. Det sistnämnda 
är någonting som inte sker alltför ofta. Det kan bero på att den befintliga strategin inte 
tenderar att revideras kontinuerligt. Genom att lägga implementering av strategier i 
fokus kan företag uppnå konkurrensfördelar jämfört med andra verksamma inom 
branschen. (Porter, 1991)  
 
För att ytterligare öka sin konkurrenskraft kan företag använda styrsystem som ligger i 
linje med vald strategi (Malmi & Brown, 2008). Styrsystem kan definieras som ett 
tillvägagångssätt för att övervaka en verksamhet. Det används för att styra ledare och 
anställda mot önskvärda resultat och beteenden. (Langevin & Mendoza, 2013) 
Styrsystem kan vara finansiella eller icke finansiella. Finansiella styrmedel kan 
exempelvis innefatta budgetanalyser och avvikelseanalyser. De icke finansiella handlar 
istället om kvalitet och strategisk planering. (Tsamenyi, Sahadev & Qiao, 2011) Det är 
centralt att de olika styrmedlen som finns skapar en målöverensstämmelse. Det kan 
hjälpa företa att uppnå bättre resultat. (Malmi & Brown, 2008) 
	  
För att uppnå en effektiv verksamhet kan företag även sträva efter att söka och erhålla 
kunskap om värdeökande arbete. Denna kunskap kan bidra till nya affärsidéer och skapa 
möjligheter att öka marknadsandelarna. Effektivisering kan även ske genom att 
eftersträva att sänka kostnaderna och öka värdet för kunderna. Ett sätt att effektivisera 
är att skapa långsiktiga relationer. Om ett företag använder många leverantörer ligger 
fokus främst på kortsiktiga kostnader och prestationer. Om förhandlingar enbart sker 
med ett fåtal leverantörer minskar transaktionskostnaderna. Vidare förenklas 
upphandlingsprocesserna och relationerna blir starkare. Att enbart använda ett fåtal 
leverantörer är därför fördelaktigt ur ett långsiktigt perspektiv. (Josephson & 
Saukkoriipi, 2009)  

2.2 Ekonomistyrning 
 
Ekonomistyrning syftar till att hjälpa företag i olika situationer att styra mot önskvärda 
beteenden (Malmi & Brown, 2008). Omgivningen kring ett företag varierar, vilket 
medför att olika variabler blir centrala för att uppnå verksamhetens mål. Det kommer 
även avgöra vilka strategier som lämpar sig för att få en hög måluppfyllelse, samt vilka 
prestationsmått som därför är lämpliga att mäta. Strategierna kan således ses om ett 
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medel för hur ett företag ska uppnå sina mål. (Otley, 1999) En faktor att ha i åtanke 
gällande olika styrsystem är att dessa inte fungerar isolerade från andra aspekter (Malmi 
& Brown, 2008). Det kan därför vara centralt att ha en förståelse för hur de olika 
styrsystemen kommer påverka beteenden, eftersom dessa kan resultera i olika utfall 
(Macintosh & Quattrone, 2010). Ett styrsystem kan exempelvis bestå av faktorer som 
strategisk utveckling och kontroll (Malmi & Brown, 2008). 
 
Att företag använder sig av olika strategier kan vara det medel som behövs för att uppnå 
verksamhetens uppsatta mål (Bhasin, 2012). Strategier kan även vara betydande för ett 
företags beslutsprocesser. Beslut fattas på olika nivåer inom ett företag. För att uppnå 
hög måluppfyllelse kan företag eftersträva att enbart fatta beslut i linje med vald 
strategi. (Malmi & Brown, 2008) 
 
Företag som har väldefinierade mål kan lättare upprätta mått för att övervaka att målen 
uppfylls (Capece & Bazzica, 2013). Ett sätt att göra detta är att använda sig av 
nyckeltal, vilket kan beskrivas som en sammanfattning av numeriska värden. Dessa 
värden beskriver olika förhållanden inom en verksamhet. Nyckeltalen kan aldrig 
representera verkligheten fullt ut, eftersom de inte kan fånga alla relationer och 
verkligheter som ett företag möter. (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008) 
 
2.3 Operativ-, administrativ- och strategisk nivå 
 
Beroende på vilket tidsperspektiv som ligger i fokus kan ett företag delas in i tre olika 
nivåer: strategisk- administrativ och operativ nivå (Gupta & Maranas, 1999). Varje nivå 
har olika beslutsprocesser och perspektiv på verksamheten. Inom den strategiska nivån 
eftersträvas att uppnå långsiktiga mål. Besluten som fattas påverkar således företagets 
långsiktiga prestationer. Ett långsiktigt perspektiv kan variera men omfattar vanligen 
mellan fem till tio år. (Gupta & Maranas, 2003) Arbetsuppgifterna handlar vanligen om 
att utarbeta strategier och upprätta mål som verksamheten ska eftersträva. Denna nivå 
ansvarar för att upprätta konkurrensstrategier och fatta beslut gällande företagets 
positionering. (Rumelt, Schendel & Teece, 1991) De arbetar även med att undersöka 
marknaden och besluta om vilka kundgrupper företaget ska rikta sig till (Teece, 2010). 
Vidare beslutar de om vilka produkter och tjänster som företaget ska erbjuda (Rumelt, 
Schendel & Teece, 1991). 
 
Den strategiska nivån ansvarar för verksamhetens utformning. De upprättar även 
prestationsmått som den administrativa- och operativa nivån ska uppnå. De fastställer 
regler och ramar som de övriga nivåerna ska förhålla sig till. Det är således denna nivå 
som bär det högsta ansvaret och som fattar de yttersta besluten. (Schmidt & Wilhelm, 
2000) Valen som görs och besluten som fattas inom denna nivå har avgörande betydelse 
för företagets framgång (Rumelt, Schendel & Teece, 1991). 
 
Inom den operativa nivån tas hänsyn enbart till en kortsiktig tidsaspekt (Gupta & 
Maranas, 2003). Fokus ligger enbart på aktiviteter och den dagliga driften. 
Arbetsuppgifterna handlar exempelvis om att säkerställa att leveranser sker inom utsatt 
tid. (Schmidt & Wilhelm, 2000) Inom denna nivå återfinns kortsiktiga beslutsprocesser 
och besluten som fattas påverkar enbart företagets kortsiktiga prestationer (Gupta & 
Maranas, 2003). Denna nivå arbetar utifrån de riktlinjer som erhålls av den 
administrativa nivån. Det innebär att de är begränsade när det gäller befogenhet och 
beslutsfattande. (Schmidt & Wilhelm, 2000) 
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Inom den administrativa nivån återfinns en kombination av arbete med fokus på både ett 
kortsiktigt och långsiktigt tidsperspektiv (Gupta & Maranas, 2003). Denna nivå kan ses 
som en länk mellan den strategiska- och den operativa nivån. Arbetsuppgifterna handlar 
om att specificera och konkretisera riktlinjerna som den strategiska nivån upprättat. 
Därefter ska dessa verkställas och implementeras inom den operativa nivån. De 
ansvarar för att tillhandahålla den strategiska nivån med korrekt information. De ska 
även vidareförmedla information som erhålls från den operativa nivån. För att ta fram 
relevant information som ska vidareförmedlas bör informationssökningen hållas 
specifik och avgränsad. Detta uppnås genom att efterfölja de prestationsmått och mål 
som den strategiska nivån upprättat. (Schmidt & Wilhelm, 2000)  
 
Inom denna nivå sker även proaktivt arbete för att kunna möta variationer i ekonomi 
och teknik. De arbetar även med förberedelser för framtida förändringar. Även 
personalhantering ingår i arbetsuppgifterna. Det är den administrativa nivån inom ett 
företag som har som har kontakt med omvärlden. De ansvarar för inköp och försäljning, 
vilket kräver hög kompetens. För att nå ut till kunder måste det finnas kännedom om 
marknaden och vad som efterfrågas. De bör även ha insikt i konkurrenters styrka för att 
kunna anpassa verksamheten och genomföra förändringar. I arbetsuppgifterna ingår 
även administration, planering, samordning och kontroll. (Wren, Bedeian & Breeze, 
2002) 
 
Företag riskerar att möta osäkerheter i och med att omgivningen ständigt förändras. 
Beroende på hur osäkerheterna bedöms påverka företaget kan dessa klassificeras som 
kortsiktiga och långsiktiga. De olika nivåerna inom ett företag påverkas således av olika 
typer av risker. (Schmidt & Wilhelm, 2000) De kortsiktiga osäkerheterna påverkar 
främst det dagliga arbetet. Sådana osäkerheter kan exempelvis innefatta annullerade 
beställningar eller uteblivna leveranser. Den strategiska nivån påverkas av långsiktiga 
osäkerheter, exempelvis konjunkturnedgångar och säsongsvariationer. (Rumelt, 
Schendel & Teece, 1991)  
	  
2.4 Projektorganisationer 
 
Ett projekt definieras som att mänskliga, materiella och finansiella resurser organiseras 
för att sträva mot att genomföra ett specificerat arbete. De specifika arbetsuppgifterna 
ska genomföras inom tids- och kostnadsbegränsningar för att uppnå fördelaktig 
förändring. Förändringarna definieras av kvalitativa och kvantitativa mål som anger vad 
som ska uppnås. (Turner & Müller, 2003) Till denna definition har det dessutom lagts 
till att ett projekt har såväl en tydlig början som ett tydligt slut (Rimkuniene & 
Zinkeviciute, 2014). Vid projektledning bör processerna vara flexibla och 
målorienterade, jämfört med vid rutinbaserad verksamhetsstyrning. Där bör processerna 
istället vara stabila, aktivitetsorienterade och kontinuerliga. (Turner & Müller, 2003) 
 
Det finns ingen generell lösning på om en projektorganisation ska tillverka sina egna 
produkter som behövs i verksamheten eller köpa dessa på marknaden. Det finns heller 
inget allmängiltigt svar på hur stort ett arbete bör vara för att brytas ner i mindre projekt. 
Generellt sett bör rutinbaserade arbeten inte hanteras i projektform, eftersom ett projekt 
anses vara förknippat med högre transaktionskostnader. (Turner & Müller, 2003) 
 
Ett projekt kan klassificeras som en temporär organisation i och med dess karaktär som 
har en tydlig början och slut (Rimkuniene & Zinkeviciute, 2014). Vidare kan det liknas 
vid principal-agentteorin. Den temporära organisationen bildas av sin 
moderorganisation (principalen) för att uppnå specifika mål. Moderbolaget kan utse 
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någon som kan leda projektet (agenten) för att utföra arbetet och uppnå målen. (Turner 
& Müller, 2003) Ett problem i denna relation är att principalen och agenten har olika 
mål och uppfattningar om risker (Osipova, 2014). Principalen måste därför upprätta 
strukturer och informationskanaler för att kunna övervaka projektledarens arbete. 
Principalen behöver även se till att besluten som fattas ligger i linje med 
moderorganisationens intressen. Detta kan leda till intressekonflikter mellan olika 
intressenter. Det innebär att det föreligger ett behov att skapa system och 
informationskanaler för att förhindra dessa. Genom detta ska principalen således kunna 
se till att undvika att agenten agerar i egenintresse. (Turner & Müller, 2003) 
 
När projekt hanteras som tillfälliga organisationer kan de bli mer flexibla. De är även 
bättre lämpade att klara av osäkerheter i förändringsprocesser än vad rutinbaserade 
organisationer är. (Lindkvist, 2008) Ett projekts syfte handlar om att hantera och fördela 
de resurser som behövs för att utföra specifika arbetsuppgifter. Projekt kan även vara ett 
effektivt sätt för organisationer att avsätta resurser för att uppnå förändring. 
(Rimkuniene & Zinkeviciute, 2014) Intressekonflikter som kan uppstå till följd av 
resursallokering är att agentens och principalens mål inte överensstämmer. Agenten kan 
eftersträva inre effektivitet genom att använda sig av de mest effektiva resurserna. 
Principalens mål handlar istället om att balansera användningen av resurser mellan alla 
pågående projekt. Principalen behöver fördela resurser till många olika projekt. Agenten 
har ett övertag i och med att denne besitter mer kunskap om det specifika projektet. Det 
innebär att principalens auktoritet försvagas gällande projektrelaterade beslut. (Turner 
& Müller, 2003) 
 
Gränserna kring ett projekt är lättare att utröna ur agentens perspektiv. Organisationer 
anpassar sina processer till projektens behov för att ha möjlighet att hushålla med 
tillgängliga resurser. (Turner & Müller, 2003) Detta görs för att kunna uppnå den 
temporära organisationens mål, samtidigt som den permanenta organisationens mål kan 
uppfyllas (Rimkuniene & Zinkeviciute, 2014). Ytterligare en orsak till att ett arbete 
bedrivs i projektform är riskfaktorn som förknippas med projektet. Med risker menas 
bland annat osäkerheten som förknippas med produkten och processen. (Turner & 
Müller, 2003) 
 
För att öka konkurrenskraften kan en projektorganisation sträva efter att skapa en 
helhetssyn över verksamheten. Helhetssyn innebär att förståelse finns för hur 
delprocesser är länkade till varandra i ett projekt och varför vissa aktiviteter genomförs. 
Vidare innebär det förståelse för vad som ger värde och optimal nytta för kunden, 
produkten samt andra aktörer. Helhetssyn innebär även att projektorganisationerna 
enbart har långsiktig fokusering på kostnadsaspekter. Analyser genomförs över 
totalkostnader och inga dolda kostnader förbises. Det förekommer heller inga 
suboptimeringar inom verksamheten. (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
 
2.5 Definition av operationell- och finansiell leasing 
 
”Leasing [li:ʹsiŋ] (engelska), en kreditform som främst används av företag. Leasing 
innebär att företag istället för att köpa utrustning (t.ex. maskiner, bilar, datorer) hyr den 
av tillverkare eller leasingbolag under bestämd tid mot leasingavgift.” 
(Nationalencyklopedin, 2015) När det gäller leasingavtal finns det ur ett 
redovisningsperspektiv två varianter som företag kan välja att använda sig av: 
finansiell- och operationell leasing. Den förstnämnda metoden innebär leasetagaren bär 
de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med en tillgång. Leasegivaren har 
äganderätten av tillgången innan den överförs till leasetagaren vid avtalstidens slut. 
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Leasegivaren, men även leasetagaren, tar upp tillgången i balansräkningen. Ett 
leasingavtal som inte klassificeras som ett finansiellt leasingavtal är ett operationellt 
leasingavtal. Vid ett sådant avtal överförs aldrig äganderätten, utan tillgången återgår till 
leasegivaren när avtalet löper ut. I vissa fall kan det dock finnas möjligheter för 
leasetagaren att förvärva tillgången under leasingavtalets löptid. (IAS 17) Vid denna 
leasingmetod kostnadsför leasetagaren leasingavgiften linjärt över leasingperioden. Det 
innebär att hyran enbart belastar resultaträkningen. (Morais, 2013) 
 
Idag behöver företag endast ta upp tillgångar som tillgodogörs genom finansiell leasing 
i sina balansräkningar (Morais, 2013). I notförteckningen till årsredovisningen ska ett 
företag ange vilka framtida åtaganden som de har på grund av ingångna leasingavtal. 
Dessa ska även visa på fördelning mellan finansiell och operationell leasing. Den 
leasingmetod som idag används till största del internationellt är operationell leasing. 
(IAS 17) En anledning till att företag väljer leasing som finansieringsmetod kan vara att 
de har tillväxtmöjligheter. Tillgångarna de är i behov av behöver inte vara specifika för 
just deras verksamhet, vilket gör leasing till ett fördelaktigt alternativ. En annan 
anledning till att använda sig av leasing kan vara ett dåligt kassaflöde eller dålig 
likviditet i företaget. (Beattie, Goodacre & Thomson, 2000) 
 
2.5.1 Fördelar med operationell leasing 
 
En fördel med operationell leasing är att leasetagaren inte utsätts för eventuella risker 
som kan uppkomma i samband med ägande av en tillgång. Företaget betalar fasta 
periodiska kostnader och vanligen inkluderas kostnader för service och underhåll. (Liu, 
O’Rear, Tyner & Pekny, 2014) Finansieringsmetoden innebär en trygghet i och med att 
företaget inte behöver oroa sig för att oförutsedda kostnader ska uppstå. Även risken för 
att drabbas av längre driftstopp på grund av kostsamma och avancerade tekniska 
problem kan undvikas, beroende på avtalets utformning. Vid leasingavtalets slut 
överförs vanligen inte äganderätten. Det innebär att leasetagaren inte drabbas av 
kostnader för eventuella felaktiga bedömningar av restvärdet. (Morais, 2013) Med ny 
teknologisk utveckling riskerar restvärdet att bli lågt om det finns produkter som gör att 
den befintliga tillgången anses omodern (Gobbi, 2011).  
 
Att företag väljer att leasa kan även bero på att tillgångarnas värde inte är tänkta att 
användas och behållas efter genomfört projekt. Ytterligare en orsak kan vara att 
tillgångarna inte specifikt har med företagets verksamhet att göra. (Smith & Wakeman, 
1985) Om företagets nyttjandeperiod dessutom understiger tillgångens förväntade 
livslängd, kan även det vara en orsak till att företag väljer att leasa (Morais, 2013). 
Operationell leasing kan även ses som en konkurrensfördel, eftersom 
finansieringsmetoden kan underlätta för företag i varierande situationer. Den lämpar sig 
därför väl i olika branscher. (Persson & Nilson, 2001) Operationella leasingavtal kan 
vara tecknade med aktörer på den finansiella marknaden, men även direkt med 
leverantörer (Smith & Wakeman, 1985). Den sistnämnda metoden kan underlätta för 
företag som vill växa snabbt och inte har kapital att finansiera egna tillgångar. Därmed 
får de ytterligare finansieringskällor. (Persson & Nilson, 2001)  
 
Att leasing väljs som finansieringsmetod kan delvis förklaras av skatteaspekter (Smith 
& Wakeman, 1985). Vidare kan operationell leasing hjälpa företag att expandera eller 
penetrera nya marknader. Finansieringsmetoden kan även hjälpa befintliga företag att 
öka sin konkurrenskraft och vinna marknadsandelar. (Persson & Nilson, 2001) En 
annan fördel med operationell leasing är att företaget inte behöver besitta kunskaper om 
objektets tekniska egenskaper. Avtalet kan sägas upp och därför behöver leasetagaren 
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inte oroa sig för att objektet blir föråldrat. (Liu et al., 2014) Företaget behöver inte 
heller binda upp kapital om en tillgång leasas, utan kan fortsätta använda detta i 
verksamheten. Vid nyttjande av operationell leasing genom andra aktörer än de 
bankanknutna finansbolagen, behöver leasetagaren inte teckna krediter eller banklån. I 
dessa fall påverkas inte låneutrymmet, utan förblir intakt. (Morais, 2013) 
 
2.5.2 Förslag till förändringar av operationell leasing 
 
International Accounting Standards Board (IASB) har tagit fram regleringar gällande 
operationell leasing. Dessa innebär att tillgångar som tillhandahålls genom denna 
finansieringsmetod i dagsläget inte behöver kapitaliseras och tas upp i balansräkningen. 
(Morais, 2013) Detta är något som IFRS arbetar för att förändra. Samtidigt har de fått 
motstånd från flera företag som motsätter sig de nya reglerna. Detta görs i ett försök att 
få dessa uppskjutna eller helt nedlagda. (Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 2013) Antas det 
nya förslaget kommer parter som använder sig av finansiell information lättare få 
tillgång till denna. Även information om tillgångar som kontrolleras av företag blir mer 
transparent. (Biondi et al., 2011) Det blir även lättare att få information om de 
ekonomiska åtaganden ett företag har på grund av ingångna operationella leasingavtal 
(Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 2013). I dagsläget är detta inte möjligt att värdera utifrån 
företagets nyckeltal. Tillgångarna finns inte med i balansräkningen, utan enbart anges i 
årsredovisningens notförteckning. (IAS 17) 
 
Somliga har sett dessa nya, potentiella förändringar som en fördel i och med den ökade 
insynen. Andra har istället upplevt det som en nackdel. De som är negativa till förslaget 
menar att skillnaden endast ligger i vad som klassificeras som kostnader. I dagsläget 
finns de årliga leasingkostnaderna i resultaträkningen. Dessa skulle istället ersättas av 
ränta och avskrivningar med de nya förslagen från IASB. (Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 
2013) Om kapitalisering av operationella leasingavtal genomförs, kommer det få en 
betydande effekt på finansiella nyckeltal (Beattie, Goodacre & Thomson, 2006). Detta 
skulle i sin tur kunna leda till konsekvenser för finansiell struktur, finansiella kontrakt 
samt företagets prestationer (Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 2013). 
 
2.6 Investeringar 
 
Investeringsfrågor handlar om att fatta beslut och nyttja befintlig kapacitet (Gupta & 
Maranas, 2003). Att göra en investering handlar oftast om att anskaffa exempelvis 
fastigheter, maskiner, fordon eller annan utrustning som påverkar företagets situation på 
marknaden. Företag kan välja om de ska genomföra en investering eller avstå, men 
måste i det förstnämnda fallet ta i beaktning att handlingsfriheten binds under en tid 
framöver. (Asztély, 1973) Genom att genomföra investeringar kan detta leda till att 
företaget sparar andra löpande utgifter som de skulle haft, om de inte genomfört 
investeringen (Gupta & Maranas, 2003). 
 
2.6.1 Ägande av tillgångar 
 
Tillgångar kan delas in i två kategorier: omsättningstillgångar och 
anläggningstillgångar. Klassificeringen bestäms utifrån vad avsikten med tillgången är 
vid förvärvet. Omsättningstillgångar är avsedda att förbrukas och innehas under en 
kortare tidsperiod. Anläggningstillgångar är istället avsedda att användas för 
stadigvarande bruk. Vidare kan anläggningstillgångar delas upp i tre kategorier: 
materiella- immateriella- och finansiella tillgångar. Den förstnämnda kategorin 
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omfattar fysiska tillgångar som företag förfogar över, för att exempelvis producera eller 
distribuera varor eller tjänster. Den andra innefattar icke-monetära tillgångar som 
exempelvis forsknings- och utvecklingskostnader. (BFNAR 2012:1) Den sistnämnda 
klassificeras som monetära tillgångar, vilket exempelvis kan innefatta värdepapper 
(Eklund, 2010).  
 
2.6.2 Fördelar med förvärv 
 
Att förvärva en tillgång innebär att någon lyckas anskaffa denna med äganderätt 
(Nationalencyklopedin, 2015). Fördelen med förvärv är att företaget själva äger 
tillgången och därmed har rätt att bestämma vad som ska hända med objektet. De kan 
själva besluta om vad de ska göra med tillgången när den är helt avskriven. (Smith & 
Wakeman, 1985) Det finns dessutom möjlighet att välja en avskrivningsplan som bäst 
lämpar sig för företaget ifråga. Avskrivningar ska ske systematiskt över en 
nyttjandeperiod. Vid ägande av en tillgång kan dessa anpassas så att de överensstämmer 
med företagets förbrukning av dess värde. (Artsberg, 2005) Vid begagnade förvärv är 
en annan fördel att den största värdeminskningen redan skett, i och med att denna är 
störst i början av en tillgångs livscykel (Zambujal-Oliveira & Duque, 2011).  
 
Ytterligare en fördel med att förvärva en tillgång är att företaget får tillgodogöra sig ett 
eventuellt restvärde (Zambujal-Oliveira & Duque, 2011). Med restvärde menas till 
vilket pris en tillgång kan förväntas säljas efter dess ekonomiska livslängd (Artsberg, 
2005). I de fall en tillgång är i gott skick kan detta restvärde vara tämligen högt. I andra 
fall när en tillgång ersätts med en ny generation av produkter, vars teknologi är mer 
avancerad, blir restvärdet istället lågt. Idag är det vanligare att företag värderar 
produkter högre vars värde skapas i slutet av en leverantörskedja. Ett nytt perspektiv har 
gjort att fokus i större utsträckning hamnar på att försöka återanvända redan befintliga 
produkter och tillgångar. Detta beror både på grund av att det kan vara en lönsam 
affärsmöjlighet, men även att det kan vara fördelaktigt ur en miljöaspekt. (Gobbi, 2011) 
 
2.6.3 Nackdelar med förvärv 
 
Tillgångar hjälper inte enbart till att generera intäkter, utan medför även kostnader för 
företag (Zambujal-Oliveira & Duque, 2011). Dessa kostnader kan klassificeras som 
kapitalservicekostnader, och består av tillgångens rörliga samt fasta kostnader (Yard, 
2004). Rörliga kostnader innefattar vanligen olika typer av driftskostnader (Tagesson, 
2002). Många anläggningstillgångar drivs exempelvis med el, vilket innebär att de 
genererar energikostnader. Vidare kan företag även ha kostnader för vatten, avlopp och 
avfallshantering. Ytterligare kostnader som kan förknippas med ägande av en tillgång är 
kostnader för installation, bränsle, olja, filter och andra nödvändiga 
komponentkostnader. (Yard, 2004) En kostnad som på förhand är svår att kalkylera är 
servicekostnader, eftersom tillgångar kan drabbas av plötsliga fel som är svåra att 
förutse (Zambujal-Oliveira & Duque, 2011). 
 
För anläggningstillgångar tillkommer alltid fasta kostnader för avskrivningar under 
objektets ekonomiska livslängd (Tagesson, 2002). Även försäkringskostnader är vanliga 
för de flesta tillgångar. Större anläggningstillgångar kan även kräva större lokaler, vilket 
kan medföra högre hyreskostnader. Ytterligare en kostnad företag kan bli debiterade är 
miljöskatter för utsläpp och miljöfarligt avfall. Kostnader som även bör tas i beaktning 
är implementerings- och personalkostnader. Om företag beslutar att införskaffa en ny 
tillgång som personalen inte har kunskap om kan utbildningskostnader tillkomma för att 
de ska lära sig hantera det nya objektet. Sådana utbildningar kan vara tid- och 
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resurskrävande. Vidare medförs även kostnader för att omarbeta rutiner och förändra 
scheman. Vissa tillgångar kräver specialistkunskaper, vilket inte alltid finns i det 
befintliga humankapitalet. Det innebär således att rekryteringskostnader kan uppkomma 
och personalkostnaderna öka. (Yard, 2004) 
 
En finansiell, långsiktig risk som ett företag kan drabbas av vid ägande av tillgångar, är 
risken som förknippas med refinansiering. I sämre ekonomiska tider kan det vara svårt 
att refinansiera lånen som använts till att finansiera tillgångar. Företag kan därför 
tvingas sälja av vissa tillgångar till priser som understiger marknadsvärdet, för att ha 
möjlighet att betala av skulderna. (Brunnermeier & Yogo, 2009) 
 
Under det senaste decenniet har det förekommit debatter angående fastställandet av 
kostnader för anläggningstillgångar. Dessa debatter har främst fokuserat på val av 
kostnadsberäkningsmetoder, istället för att fokusera på faktiska kostnadsdrivare. 
(Tagesson, 2002) När företag ska fatta beslut om att förvärva en ny tillgång bör därför 
noggranna kalkyleringar göras. Nyttan måste vägas mot kostnaden som ett eventuellt 
förvärv medför. Alla investeringar är inte lönsamma och därför bör detta på förhand ses 
över för att utröna om så är fallet.  
 
En annan nackdel med att äga tillgångar är att det är svårt att veta exakt hur länge en 
tillgång är lönsam (Yard, 2004). Driftskostnader och underhållskostnader tenderar att 
stiga kumulativt, vilket innebär att tillgångar med tiden kommer uppnå en nivå där 
kostnaderna överstiger nyttan. Företag har därför incitament att byta ut den befintliga 
tillgången mot en ny, när kostnadsnivån är lika hög som nyttan. Det är svårt att på 
förhand beräkna när detta skede infinner sig, vilket innebär att det finns en risk att en 
lönsam maskin ersätts för tidigt. Det finns även en risk att en kostsam maskin byts ut för 
sent. (Zambujal-Oliveira & Duque, 2011) 
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3. METOD 
 
 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt för att uppnå syftet samt besvara 
forskningsfrågan. Kapitlet inleds med en beskrivning av det vetenskapliga synsättet, 
studiens utformning och tillvägagångssättet för att samla in relevant litteratur och data. 
Slutligen behandlas metodproblem samt trovärdigheten för studien. 
 
 
3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det analytiska synsättet syftar till att klarlägga verkligheten utifrån befintliga teorier för 
att erhålla en så fullständig förklaring som möjligt. Genom att studera olika delar och 
lägga ihop dessa kan en helhet erhållas. (Arbnor & Bjerke, 1994) Denna studie har ett 
analytiskt synsätt med inslag av aktörernas värderingar. Det sistnämnda metodsynsättet 
bygger på att förstå helheten utifrån delarna, vilket påverkas av aktörernas egna 
uppfattningar. Fokus ligger således även på att förstå hur aktörernas värderingar, 
preferenser och uppfattningar styr beslutsfattande och handlingar. (Arbnor & Bjerke, 
1994)  
 
3.2 Studiens utformning  
 
Vår studie har haft en kvalitativ inriktning där sju intervjuer har utförts med 
respondenter från ett företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet med en 
kvalitativ undersökning är att studera individer, eller grupper av individer, för att 
försöka förstå och förklara deras livsvärld (Lundahl & Skärvad, 1999). Det utvalda 
företaget har benämnts ”Företaget” i rapporten. Avkodning av namn har skett med 
hänsyn till att strategiska uppgifter skulle kunna lämnas ut, utan att detta skulle skada 
företaget gentemot konkurrenter. I det inledande skedet undersöktes vilka för- och 
nackdelar som föreligger med respektive finansieringsmetod. Detta gjordes för att 
kunna gå vidare med att söka förklaringar till att företaget väljer att frångå sin 
strategiska inriktning vid finansiering av tillgångar.  
 
De sju respondenterna representerade tre olika nivåer inom företaget: strategisk-, 
administrativ- och operativ nivå. I denna uppdelning befann sig strategiska nivån högt 
upp i företaget. Den operativa nivån fanns istället längre ner i företaget och påverkas av 
besluten från högre instans. Den administrativa nivån befann sig mellan övriga två 
nivåer. De olika perspektiven har medfört att vi kunnat fånga faktorer som ligger till 
grund för att den strategiska inriktningen frångås vid finansiering av tillgångar. Den 
strategiska nivån representeras av två respondenter som har goda kunskaper om den 
strategiska inriktningen och styrningen i Företaget. I deras arbetsuppgifter ingår 
strategiframtagande. Inom den administrativa nivån valdes två inköpschefer ut. Dessa 
representerade en nivå som kan anta ett såväl långsiktigt som kortsiktigt perspektiv. Vi 
ansåg att det var viktigt att respondenterna som representerade denna nivå hade samma 
yrkesbefattning. Det var centralt att dessa personer arbetar med de faktiska inköpen och 
själva verkställandet, eftersom det stöds av tidigare studier. Denna nivå kan även anses 
vara en länk mellan övriga två nivåer. På operativ nivå valdes tre projektchefer ut. 
Dessa representerar den del inom företaget som påverkas av besluten som fattas på 
högre instans. Respondenterna inom denna nivå är i kontakt med den dagliga driften 
och produktionen inom verksamheten. För att förtydliga var i företaget respondenterna 
befinner sig presenteras ett organisationsschema i Figur 1. 
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Figur 1: Organisationsschema 
	  
	  
3.3 Litteraturstudie 
 
Den teoretiska referensramen bygger främst på vetenskapliga artiklar hämtade ur 
databasen PRIMO vid Luleå tekniska universitet. För att identifiera lämpliga artiklar har 
vi bland annat använt oss av sökorden: purchase vs. lease, operating lease, residual 
value, samt equity decisions. Endast artiklar med Peer-review har använts för att 
säkerställa studiens trovärdighet. Tryckt litteratur har använts som komplement till 
artiklarna. Även dessa är framtagna via databasen PRIMO. 
 
3.4 Datainsamling 
 
För att samla in data genomfördes sju intervjuer med respondenter från Företaget. Syftet 
var att förklara orsakerna till att den strategiska inriktningen frångås vid finansiering av 
tillgångar. För att uppnå syftet ville vi även skapa en förståelse för vilka motsättningar 
som kan finnas inom större företag, mellan olika nivåer. Respondenterna valdes ut för 
att skapa en jämn fördelning mellan de tre nivåerna inom företaget. Antalet intervjuer 
ansågs vara tillräckligt stort för att se om det föreligger skillnader i åsikter inom samma 
nivå. Respondenternas svar inom respektive nivå tenderade att vara relativt lika. Det 
innebar att vi inte ansåg att ytterligare intervjuer hade tillfört arbetet en större bredd. 
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3.4.1 Intervju 
 
En intervju är en metod för datainsamling som går ut på att frågor ställs till en 
respondent. Intervjumaterialet utgör sedan rådata i en undersökning. Intervjuguiderna 
var semi-strukturerade och frågorna förutbestämda. Det fanns således utrymme för 
följdfrågor och förtydliganden för att kunna få mer nyanserade och uttömmande svar. 
(Lundahl & Skärvad, 1999) Intervjuerna utfördes per telefon i och med avståndet till 
respondenterna. För att säkerställa att svaren uppfattades korrekt spelades intervjuerna 
in. Detta gjorde det möjligt att gå tillbaka och lyssna på svaren fler gånger. Fokus kunde 
således ligga på att vara lyhörd och ställa följdfrågor, framför att hinna anteckna vad 
som sades under själva intervjutillfällena. En av oss författare hade huvudansvar för att 
ställa frågorna under samtliga intervjuer. Den andra författaren hade huvudansvar för att 
anteckna undertiden. Detta gjorde att vi lättare kunde navigera i inspelningarna för att 
veta när respondenten sagt något som vi ville lyssna på fler gånger. Vi använde oss av 
ett kontinuerligt tillvägagångssätt för att nyttja författarnas kompetens på bästa sätt. Det 
medförde även att intervjuerna genomfördes på ett enhetligt sätt.  
 
Vi säkerställde med respondenterna att ha möjlighet till uppföljning och förtydliganden 
för att ytterligare öka studiens validitet. Efter intervjuerna hade sammanställts skickades 
dessa ut till respondenterna för att ge dem möjlighet att kommentera. De hade även 
möjlighet att förtydliga sammanställningen för att vi skulle säkerställa att svaren 
uppfattats korrekt. Ingen av respondenterna hade några synpunkter på 
sammanställningarna. När vi upptäckte vissa skillnader i svaren mellan operativ och 
strategisk nivå återkom vi med en följdfråga till respondenterna på strategisk nivå. 
Genom respondenternas kompletterande svar kunde vi förtydliga analysen och erhålla 
djupare slutsatser. 
 
Följdfrågan som ställdes var:  
 
Varför tror du att en av respondenterna på operativ nivå anser att det är lättare att få 
igenom investeringar vid operationell leasing jämfört med förvärv? 
 
3.5 Metod för analys 
 
Data som samlades in via intervjuerna analyserades samtidigt som den samlades in. En 
anledning till detta var att intervjuerna var semistrukturerade. Vi kunde inte på förhand 
säga exakt vilka frågor som skulle ställas. Anteckningar fördes samtidigt som 
datainsamling skedde, men även i efterhand. (Merriam, 1994) Genom lyssna på det 
inspelade materialet och komplettera redan befintliga anteckningar, kunde vi på bästa 
sätt analysera insamlad data. Data som framkom i intervjuerna jämfördes med de 
bakomliggande teorier som föreligger i detta arbete (Yin, 2003). I kapitel 5 analyseras 
och jämförs empiri med tidigare studier inom ämnet. De två framtagna 
analysmodellerna som presenteras nedan användes i kombination med varandra för att 
utföra analysen.  
 
3.5.1 Mätinstrument 
	  
Teorierna som ligger till grund för studien användes som stöd för att ta fram kategorier i 
vilka data från den empiriska undersökningen placerades in. Dessa kategorier består av 
olika kriterier som företag kan ta hänsyn till vid val av finansieringsmetod. Att utveckla 
kategorier handlar om att identifiera regelbundenheter och företeelser som är 
återkommande (Merriam, 1994). Kategorierna sammanställdes sedan till en 



15 

analysmodell. Modellen består av faktorer där åsikterna skiljde sig mest åt mellan de 
olika nivåerna inom företaget. Vidare utvecklades ytterligare en analysmodell. Denna 
utvecklades genom att ta fram rekvisit för varje nivå. Ett rekvisit är en juridisk term vars 
definition är ”en nödvändig förutsättning för att ett visst förhållande eller en viss 
konsekvens ska inträda” (Nationalencyklopedin, 2015). Rekvisiten användes som 
mätinstrument för att avgöra vilket perspektiv respektive nivå inom företaget har. 
Genom att använda tidigare studier tog vi fram tre rekvisit för respektive perspektiv. För 
att en nivå skulle anses speglas fullt ut av ett visst perspektiv skulle samtliga rekvisit 
vara uppfyllda. För att ha ett strategiskt perspektiv skulle rekvisiten långsiktiga risker, 
intressenter och konkurrenskraft vara uppfyllda. För att ha ett administrativt perspektiv 
skulle lång- och kortsiktiga risker, administration och samordning vara uppfyllda. För 
att ha ett operativt perspektiv skulle rekvisiten kortsiktiga risker, aktiviteter och daglig 
drift vara uppfyllda. 
 
3.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
 
För att öka studiens reliabilitet lämnades intervjufrågorna på förhand ut till handledare 
och opponenter. Det medförde att feedback kunde mottagas innan intervjuerna utfördes. 
Frågorna utformades utifrån frågeställning och teori för att kunna besvara syftet och för 
att säkerställa att rätt saker mättes. Vidare såg vi även till att ha möjlighet att återkomma 
till respondenterna med följdfrågor för att kunna erhålla eventuella förtydliganden. 
 
För att minimera risken för felaktiga tolkningar och öka studiens validitet, deltog båda 
författarna vid samtliga intervjuer. För att ytterligare säkerställa att respondenternas svar 
uppfattades korrekt spelades intervjuerna in. När dessa sammanställts tillhandahölls 
respondenterna materialet för att få möjlighet att kommentera innehållet. Detta 
minimerade risken för systematiska mätfel och säkerställde att författarna hade uppfattat 
informationen riktigt (Lundahl & Skärvad, 1999). För att erhålla hög reliabilitet bör 
noggranna val av respondenterna göras för att säkerställa att personer med rätt kunskap 
svarar på frågorna (Arbnor & Bjerke, 1994). Därför valdes respondenterna ut i samråd 
med en kontaktperson inom företaget, för att säkerställa att de besatt den kompetens 
som krävdes för att besvara intervjufrågorna.  
 
En svaghet som kan diskuteras är att respondenterna inom den administrativa nivån har 
samma befattning. Vi ansåg att det var av vikt att båda respondenterna kom i kontakt 
med de faktiska anskaffningarna. Även om båda respondenterna är inköpschefer 
anskaffar de olika typer av tillgångar. Det medför att vi ändå har möjlighet till olika 
perspektiv och kan fånga en bredare uppfattning. 
 
Ytterligare en svaghet med denna studie kan anses vara att respondenterna är anonyma. 
Det kan påverka studiens trovärdighet negativt att respondenterna inte står bakom med 
sina namn. Vi har i denna studie fått göra noggranna överväganden gällande hur denna 
fråga skulle hanteras. Vi fick avväga hur trovärdigheten skulle påverkas ur ett 
akademiskt perspektiv. Samtidigt fick vi avväga vilken information vi skulle behöva 
avstå från om avkodning inte skedde. Det är av vikt att företagets namn samt dess 
finansiärer och leverantörer inte är sökbara på Internet och i olika databaser. Kännedom 
om den strategiska informationen skulle kunna få en negativ påverkan på företaget om 
informationen fanns tillgänglig för konkurrenter. I vårt fall handlar det inte om att 
respondenterna själva inte vill stå bakom sina ord, utan enbart att företagets namn inte 
ska kunna vara sökbart. 
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Slutligen ansåg vi att full anonymitet var nödvändigt för att vi skulle få tillgång till den 
information vi behövde för att kunna genomföra studien. Genom att ge våra 
respondenter och företaget anonymitet har detta medfört att vi kunnat få tillgång till 
känslig strategisk information. Att erhålla denna resurs anser vi vara något som höjer 
studiens kvalitet informationsmässigt. Däremot är vi medvetna om att det kan få en 
negativ påverkan på studiens trovärdighet. 
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4. EMPIRI 
 
 
I detta kapitel presenteras den empiri som ligger till grund för studiens analys och 
slutsatser. Empirikapitlet delas upp i olika nivåer som representerar strategisk-, 
administrativ- samt operativ nivå. Inom varje nivå presenteras de intervjuer som utförts 
med respektive respondent. 
 
 
4.1 Företaget 
 
Koncernen som studerats är ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag med ungefär  
10 000 anställda. Under moderbolaget är verksamheten organiserad i fyra 
affärsområden med olika inriktningar. Dessa är verksamma inom ett flertal länder i 
Norden. Vi har valt en naturlig avgränsning till ett av de fyra affärsområdena med 
Sverige som utgångspunkt. Verksamheten inom affärsområdet som studeras omfattas av 
grus-, kross- och asfaltsproduktion. Det affärsområde som undersöks studeras på 
företagsnivå inom koncernen. 
 
Koncernen har en egen bank som är ett helägt dotterbolag, fortsättningsvis kallad 
”Internbanken”. Företaget använder sig av olika tillgångar inom affärsområdena som 
här begränsas till fordon och maskiner. I koncernen finns en beslutsordning som klargör 
vilken befogenhet som krävs vid beslutsfattande. Områden som bland annat ska regleras 
är investeringar, försäljningar och leasingavtal. Företaget har som strategisk inriktning 
att generera avkastning på sysselsatt kapital, vilket ska uppgå till 20 procent.  
 
4.2 Strategisk nivå – Respondent AA och BB 
 
Behov av en tillgång identifieras när ett affärsområde vet sitt årliga volymbehov. I 
samband med detta upphandlas ramavtal för objektsspecifik finansiering. Med 
objektsspecifik finansiering menas om tillgångarna ska finansieras genom operationell 
leasing istället för att ingå i generell upplåning, förklarar Respondent AA. När det 
kommer till investering av en tillgång följer Företaget särskilda riktlinjer. Respondent 
BB menar att de tillgångar som kan finansieras genom leasing gör det. De har även en 
särskild beslutsordning som anger vem som har befogenhet att fatta beslut beroende på 
olika beloppsnivåer. Vissa beslut kan exempelvis fattas av ett dotterbolags VD medan 
andra måste fattas av koncernens VD. 
 
Behovet av investeringsutrymme för tillgångar kommuniceras i en budgetprocess inom 
affärsområdet i skriftliga sammanställningar. I dessa görs ett antagande om i vilken 
omfattning tillgångar ska finansieras genom förvärv eller anskaffas genom operationell 
leasing. En tillgång kan finansieras av affärsområdet via objektsspecifik finansiering eller 
som generellt lån från Internbanken, förklarar respondenterna. Operationell leasing kan ur 
ett kreditperspektiv ses som ett lån i och med att det påverkar Företagets låneutrymme hos 
bankerna, även om det inte redovisas som detta i koncernbalansräkningen. Ur ett internt 
ekonomistyrningsperspektiv tas hänsyn till att operationell leasing också påverkar den 
finansiella kapaciteten.  
 
Vid val av finansieringsmetod av tillgångar finns olika kriterier som ska uppfyllas, menar 
respondenterna. När generell upplåning sker via Internbanken måste kreditgivare acceptera 
lån utan krav på säkerhet. Vid objektsspecifik finansiering ska avtalade villkor gälla under 
hela avtalsperioden. Ett krav som Företaget fastställt för att en tillgång ska kunna leasas är 
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att restvärdet som leverantörerna garanterar ska uppgå till minst 25 procent. Ytterligare ett 
kriterium är att leasegivaren måste ha en lägsta kreditvärdighet enligt internationella 
kreditvärderingsföretag i enlighet med finanspolicyn.  
 
När affärsområdet kommit fram till volymbehovet och fått investeringen beviljad 
upprättas ramavtal för operationell leasing. Detta kommuniceras sedan vanligen via 
avstämning per telefon eller mail. Respondenterna menar vidare att valet av finansiärer 
kan ha betydelse för val av olika leverantörer. Den största faktorn som påverkar detta är 
olika inköpares förmåga att kommunicera vikten av för- och nackdelar med olika 
leverantörer, som därmed kan påverka finansieringsalternativen. 
 
När det gäller leasing förklarar respondenterna att besluten även i dessa fall styrs av 
beloppsnivåer. Nuvärdet av ett leasingavtal ska jämställas med förvärvspriset av en tillgång. 
Beslutsordningen hänvisar till en finanspolicy som är upprättad av finansdirektören, men 
liksom beslutsordningen är fastställd av Företagets styrelse. När det gäller beslut och 
utformning av policyer är det den strategiska nivån inom företaget som fattar besluten. Den 
operativa nivån har ingen formell samrådsinstans utan enbart VD och ekonomichefer i 
dotterbolagen har möjlighet att påverka dessa beslut vid exempelvis styrelsemöten. 
 
Respondenterna förklarar vidare att det enbart är finansavdelningen som har rätt att 
uppta lån och ingå leasingavtal med finansiella motparter. De anser vidare att de 
upprättade riktlinjerna och beslutsordningen efterföljs i sin helhet när det gäller 
finansiering av tillgångar i den egna balansräkningen. Riktlinjerna följs inte i samma 
utsträckning när det gäller att ingå leasingavtal. Respondent AA förklarar att detta beror 
på att det är leasegivaren som har objektet som säkerhet, vilket medför att kraven på 
företagets finansieringsansvar inte är lika höga. Det kan medföra att leasingavtal ingås 
vid tillfällen när detta går emot riktlinjerna. Detta kan bero på att kompetensen kring 
finansieringsmetoden saknas, vilket medför att den som undertecknar avtalet inte ser 
anskaffandet som en investering. 
 
Ekonomichefen för respektive affärsområde är ansvarig för val av finansieringsmetod 
gällande tillgångar. Ekonomichefen framför i budgetprocessen om affärsområdet enbart 
ska finansiera sina tillgångar genom förvärv, eller om operationell leasing ska finnas 
som alternativ. Operationell leasing innebär att enbart anskaffningsvärdet minus 
restvärdet tas upp som investering i budgetprocessen. Investeringsvolymen räcker 
därmed till fler fordon och maskiner för samma investeringsvolym. Baserat på dessa 
volymönskemål upphandlas och framförhandlas ramavtal för operationell leasing i 
enlighet med finanspolicyn. Respondent AA menar vidare att finansavdelningen har ett 
inflytande i beslutsfattandet genom att konsultera ekonomicheferna gällande beloppens 
storlek. De har även inverkan gällande att fastställa vilka finansiärer som väljs vid 
upphandlingar.  
 
Respondent AA förklarar att de som befinner sig på administrativ nivå har möjlighet att 
välja mellan förvärv och operationell leasing för de enskilda anskaffningarna. Det 
sistnämnda finansieringsalternativet kan enbart väljas om det överensstämmer med 
framförhandlade ramavtal. Respondent AA menar vidare att: 
 

”När operationell leasing är en möjlighet krävs mer kompetens inom företaget 
och risken för att felaktigheter uppstår är större.”  

 
Operationell leasing är den finansieringsmetod som ligger bäst i linje med 
affärsområdets strategi, vilket skapar motsättningar inom företaget. Enligt strategin ska 
affärsområdet generera en avkastning på sysselsattkapital på 20 procent. Detta blir 
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lättare att uppnå om balansräkningen hålls nere. Att förvärv väljs kan bero på att 
leasingperioden anses vara för lång gällande vissa tillgångar. Detta medför att förvärv 
blir ett mer lönsamt alternativ. Respondent BB menar att företaget leasar de tillgångar 
som är möjliga att leasa eftersom det påverkar avkastningen på sysselsatt kapital på ett 
positivt sätt. 
 
När det gäller den mest fördelaktiga finansieringsmetoden menar respondenterna att 
operationell leasing är att föredra ur ett strategiskt perspektiv. Vid denna 
finansieringsmetod blir det lättare att uppnå rätt avkastning till aktieägarna. Förvärv är 
mer fördelaktigt ur ett kortsiktigt perspektiv, där hänsyn endast tas till att använda lägsta 
möjliga finansiella kostnader. Då har inte hänsyn tagits till eventuella 
refinansieringskostnader som kan medföra att förvärv på lång sikt blir ett dyrare 
alternativ i sämre ekonomiska tider. Hur fördelaktig en viss finansieringsmetod är beror 
även på vilken typ av tillgång som avses. Tillgångar med många användningsområden, 
som dessutom har ett högt andrahandsvärde, är mer fördelaktiga att leasa i och med att 
leverantören då är villig att garantera ett högre restvärde. 
 
4.2.1 Leasing 
 
En av de främsta fördelarna med operationell leasing är att tillgångarna inte belastar 
koncernbalansräkningen. Det innebär även att Företaget inte behöver bära vissa risker 
som är förknippade med en specifik tillgång. Respondenterna menar att restvärdet är en 
av de största riskerna med att äga en tillgång. Det är svårt att bestämma på förhand, 
vilket gör leasing till ett fördelaktigt alternativ. I sämre finansiella tider är det även 
positivt med en finansiering som inte måste refinansieras under tillgångens planerade 
användningstid. Att företaget kan behöva refinansiera lån under hög ekonomisk 
osäkerhet kan vara kostsamt. Leasing innebär även att objekten kan återlämnas vid 
leasingperiodens slut, vilket är fördelaktigt vid exempelvis volymförändringar. 
Finansieringsformen kan därför klassificeras som en säkrare finansieringsform.  
 
En nackdel med operationell leasing är att det innebär minskad flexibilitet. En avvikelse 
från leasingavtalet i form av exempelvis ändrad löptid eller ändrat användningsområde, 
riskerar att generera tillkommande kostnader. Operationell leasing innebär även 
minskad flexibilitet i de fall där tillgångar behöver flyttas mellan länder, menar 
Respondent BB. Ytterligare en nackdel med operationella leasingavtal är att 
leverantörens kreditvärdighet påverkar upplåningskostnaden. Företaget drar inte nytta 
av sin egen finansiella styrka, även om de skulle ha mer fördelaktiga 
upplåningskostnader. Respondenterna menar vidare att företagets struktur för 
operationell leasing kräver mer administrativt arbete av personalen som arbetar med 
inköpen. Det medför bland annat mer arbete när det gäller att se till att leverantören 
garanterar ett fördelaktigt restvärde. 
 
När företaget väljer att operationellt leasa tillgångar kan de enbart välja leverantörer 
som kan garantera ett restvärde. Ur ett utbudsperspektiv är detta således en nackdel. 
Företaget kan inte fritt välja mellan alla leverantörer på marknaden, utan blir begränsade 
till ett fåtal. Ur ett kvalitetsperspektiv är dock detta en fördel. Leverantörerna har starka 
incitament att leverera tillgångar med hög kvalitet eftersom de måste garantera ett 
återköp. Vid förvärv har leverantörerna inte samma incitament. Eftersom leverantörerna 
enbart är beredda att garantera restvärde för nya eller demoanvända maskiner minimeras 
även företagets miljöpåverkan.  
 



20 

Respondenterna menar vidare att val av finansieringsmetod inte har någon betydelse ur 
en tidsaspekt. Om en god planering finns för vilka anskaffningar som behöver göras, 
kan operationell leasing och förvärv anses vara likvärdiga finansieringsalternativ. 
Endast i de fall när tiden är knapp kan förvärv anses vara mer fördelaktigt eftersom 
möjligheten till begagnade objekt finns. Respondenterna menar även att reparation och 
underhåll heller inte påverkas beroende på val av finansieringsmetod. Operationella 
leasingavtal kan ha olika grad av ansvarsfördelning. När det gäller fordon och maskiner 
omfattas inte kostnader för reparation och underhåll per automatik i leasingavgiften. Det 
medför således att företaget själv bär riskerna förknippade med denna post. 
  
4.2.2 Förvärv 
 
Respondenterna menar att en av de huvudsakliga fördelarna med att äga en tillgång är 
att det skapar en större flexibilitet gällande avskrivningen under användningsperioden. 
Även skuldhanteringen kan anpassas bättre eftersom tillgången kan finansieras med 
företagets egen upplåning. Respondenterna menar vidare att lånebehoven varierar och 
att detta är något som kan nyttjas om en tillgång förvärvats. Vid de tillfällen under året 
då inget lånebehov föreligger kan amorteringstakten öka. Sedan kan företaget nyttja det 
ökade låneutrymmet och låna upp när behovet uppstår igen, vilket skapar en betydligt 
högre flexibilitet för företaget. Respondent AA menar även att tillgångar blir lättare att 
flytta mellan olika länder.  
 

”Sedan slipper vi även hantera utköpsadministrationen efter leasingperiodens 
slut om vi skulle vilja nyttja möjligheten att förvärva när avtalet har löpt ut.” 

 
Finansieringsbehov som finns hanteras inom övrig generell upplåning. Det sker ingen 
specifik prognoshantering av volymbehov för just tillgångar, utan dessa ingår i 
respektive affärsområdes totala behov. I Företagets fall finns avtal som specificerar 
kreditbeloppens storlek för ramavtal. Det kan i sin tur medföra direkta finansiella 
kostnader som kan komma att bli så kallade sunk-costs om volymerna inte nyttjas. 
Dessa kan exempelvis uppkomma i de fall där det finns avtal om en fast 
uppläggningsavgift för ett visst belopp. Nyttjas inte hela beloppet har företaget betalat 
en avgift relaterat till hela det avtalade kreditbeloppets storlek, trots att inte hela 
utrymmet använts.  
 
Respondenterna menar att det dagliga arbetet inte påverkas av om en tillgång ägs eller 
förvärvas genom operationell leasing. Däremot finns en klar nackdel med ägande vid en 
eventuell nedgång inom branschen. Skulle en tillgång behöva säljas av finns det en stor 
risk att efterfrågan är låg, vilket påverkar priset. Om en tillgång leasas kan den 
återlämnas direkt efter leasingperiodens slut. Ytterligare en nackdel med ägande av en 
tillgång är att det kan vara svårare att fånga upp objektsspecifika kostnader, menar 
Respondent BB. 
 
Även om operationell leasing är mer fördelaktigt i och med Företagets strategiska 
inriktning används ändå förvärv som finansieringsmetod, menar respondenterna. Detta 
skedde bland annat vid ett tillfälle då de önskade avtala om en fast affärsmarginal för en 
lång leasingperiod för ett objekt. Tillgången hade en lång ekonomisk livslängd och 
priset för att leasa tillgången blev för högt i jämförelse med att låna pengarna på kortare 
tid och sedan refinansiera lånet.  
 



21 

Respondent AA berättar att det var finansavdelningen som gav rådet att inte leasa på 
den långa löptiden till en så hög affärsmarginal. Ett annat tillfälle när förvärv valdes 
som finansieringsmetod var när tillgången skulle användas både inom och utanför EU.  
 

”Det innebar helt enkelt för mycket administration för oss, vilket gjorde det mer 
fördelaktigt att istället äga tillgången själva.” 

 
Respondent BB berättar även att förvärv har skett när ett plötsligt behov uppstått och 
befintlig leasingram var förbrukad. Investeringsbeslutet följde då beslutsordningen. 
 
4.3 Administrativ nivå – Respondent CC och DD 
 
Behov av tillgångar kommuniceras vanligtvis genom en platschef. Respondenterna 
menar att den största delen av behov av tillgångar handlar om förnyelse. När en tillgång 
är anskaffad förs den in i ett system för att det ska finnas en översikt om när utbyte bör 
ske. Det kan även uppstå nya behov och om dessa inte kan tillgodoses med befintliga 
objekt behöver nyinvesteringar ske. När det gäller anskaffning av fordon och maskiner 
följer företaget ekonomiska riktlinjer och styrdokument. Riktlinjerna för själva 
fordonsanskaffningen har Respondent CC själv utvecklat och upprättat. De finansiella 
riktlinjerna är upprättade av ekonomichefer och koncernen. Respondenterna för dialoger 
med finansavdelningen när det gäller frågor kring dessa riktlinjer. Även Respondent DD 
har varit delaktig i processen att utforma riktlinjer. Respondenten har bland annat 
påverkat nivån på restvärdet som ska garanteras av leverantören, för att få detta så högt 
som möjligt. Enligt respondenternas erfarenheter efterföljs dessa riktlinjer i relativt hög 
utsträckning.   
 
Det finns en fastställd beslutsordning som måste följas vid anskaffning av tillgångar. 
Bra kontakter kan dock underlätta för att utföra ett bra arbete, menar Respondent DD. 
Genom att upprätthålla en god kommunikation med exempelvis regionchefer blir det 
lättare att påverka beslut. Idag har Respondent DD dessutom lyckats minska antalet 
leverantörer från sex till två stycken. Det är även viktigt med fysiska möten och att 
träffa människor ute i verksamheten.  
 

”Det handlar helt enkelt om att ha ett jävla engagemang. Det är det som det 
handlar om.” 

 
Respondenterna menar vidare att den strategiska inriktningen i huvudsak avgör vilken 
finansieringsmetod som väljs. Föregående år anskaffades 119 maskiner inom Norden 
till ett värde av 10,3 miljoner euro inom affärsområdet. Av dessa anskaffades tillgångar 
till ett värde av cirka 9 miljoner euro genom operationell leasing. Respondenterna har 
möjlighet att välja vilken av finansieringsmetoderna som ska användas vid 
nyanskaffningar. De faktorer som ligger till grund för besluten är främst den strategiska 
inriktningen och riktlinjer från högre instans.  
 
Respondenterna sitter med i olika styrgrupper och har även möten med ledningsgrupper 
där möjligheten finns att både framföra förslag och ta del av beslut. När det gäller 
kommunikation med människor på den operativa nivån arbetar Respondent CC för att 
bygga upp en mer lämplig struktur än den som finns idag. Hen anser att det föreligger 
vissa brister med dagens rutiner och anser att omsättningen av fordon kan effektiviseras. 
I dagsläget anskaffas tillgångar vanligtvis på initiativ från verksamheten i samband med 
att ett behov uppstår. Hen anser att direktiven bör vara centralt styrda och att varje 
enskild avdelning bör ha egna fordon och även belastas med kostnaderna för dessa.  
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Ett annat område som Respondent CC anser bör förbättras är medvetenheten om 
tillgångars kostnader och kalkyleringen av dessa. Anbudsingenjörer genomför 
noggranna beräkningar av tillgångars kostnader inför nya och större projekt som ska 
genomföras. När projektet sedan avslutas kan dessa tillgångar flyttas till andra områden 
och projekt inom verksamheten. Projektcheferna räknar sedan med att dessa tillgångar 
redan finns och tar därför inte hänsyn till dess kostnader, även fast tillgångarna bär med 
sig kostnader i nästa projekt.  
 
Respondent DD beskriver vidare att det är viktigt att det finns en förståelse mellan olika 
nivåer inom företaget. Det måste finnas en förståelse för vilka behov som finns ute i 
verksamheten för att de på operativ nivå ska ha möjlighet att prestera sitt bästa. Det 
behöver även finnas utbildningar för att säkerställa att de på operativ nivå tar till sig 
informationen från högre instans. De som arbetar på operativ nivå tänker på behoven 
som finns inom just deras område. Respondenterna menar att de har ett bredare 
perspektiv och försöker se till hela affärsområdets bästa inom länderna i Norden. Det är 
fördelaktigt att ha samma typ av maskiner i alla länder för att lättare kunna flytta 
maskiner. Det medför även att kompetensen kring tillgångarna är likvärdig om samma 
utrustning används i hela Norden. 
 
I vissa fall frångås den strategiska riktlinjen genom att tillgångar förvärvas. 
Respondenterna förklarar att detta oftast beror på praktiska skäl. Ett sådant kan 
exempelvis vara tidsaspekten. Ibland uppstår ett behov som måste tillfredsställas med 
kort varsel. Det medför att det inte är möjligt att använda operationell leasing som 
finansieringsmetod i och med att processen tar för lång tid. Särskilt vanligt är detta när 
behovet gäller tunga lastbilar. Företaget har i dessa fall även rätt att göra fullt avdrag för 
mervärdesskatten, vilket inte hade varit möjligt vid operationell leasing. Vissa tillgångar 
är företaget inte berättigade att göra avdrag för, vilket är viktigt att ha i beaktande när en 
tillgång ska anskaffas. När det gäller anskaffning av tillgångar med lägre värde, anser 
respondenterna att det alltid är mer fördelaktigt att förvärva dessa. 
 
Ytterligare en anledning till att förvärv görs är att företaget har säsongsbetonade projekt. 
Dessa projekt är kopplade till ett tidskrav, vilket innebär att det inte är möjligt att 
använda operationell leasing. Leasingavtalen löper över en längre tid än vad projektet är 
aktivt, vilket gör finansieringsformen till ett kostsamt alternativ. I dessa fall är förvärv 
enda alternativet vid anskaffning av tillgångar. Respondent DD menar även att företaget 
visar på att de tror på sina prestationer när de väljer att finansiera en tillgång genom 
förvärv.  
 
4.3.1 Leasing 
 
Respondenterna menar att den främsta fördelen med att använda operationell leasing är 
att balansräkningen inte belastas. Det medför dock högre kostnader.  Om leasing kan 
anses vara en fördel eller inte beror på vilken typ av tillgång som avses. Dyra tillgångar 
som exempelvis tunga lastbilar och stora maskiner kan vara mer fördelaktiga att leasa. 
Vid förvärv har sådana tillgångar en stor påverkan på balansräkningen. Det kan även 
vara en fördel att använda operationell leasing ur en skatteaspekt eftersom företaget får 
göra avdrag för halva mervärdesskatten. På fordon där mervärdesskatteavdrag inte är 
tillåtet innebär det en stor fördel att använda leasing som finansieringsmetod jämfört 
med förvärv.  
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Ytterligare en fördel är att kvaliteten på leasade tillgångar vanligtvis är hög. 
Respondenterna förklarar att detta beror på att leverantörerna har incitament att enbart 
leasa tillgångar med hög kvalitet eftersom de måste kunna garantera ett restvärde. En 
annan fördel är att risken blir lägre när företaget väljer leasing som finansieringsmetod 
eftersom tillgången kan återlämnas vid avtalets slut. Denna rättighet är synnerligen 
värdefull i de fall företaget anskaffat en tillgång med specifika egenskaper. Sådana 
tillgångar kan vara svåra att avyttra eftersom efterfrågan är begränsad. Väljer företaget 
att leasa tillgångar kan de undkomma denna risk. Respondent DD förklarar vidare att 
leasing även är ett lämpligt finansieringsalternativ när företaget inte vet om behovet för 
en specifik tillgång är bestående. Det är även fördelaktigt när en tillgång ska användas i 
ett kortare projekt.  
 
Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv anser respondenterna att operationell leasing är 
det lämpligaste valet. En tillgång som leasas blir utbytt med jämnare mellanrum och 
användandet sträcker sig oftast under kortare tidsperioder. Vid förvärv används 
tillgångar vanligtvis under en längre period, vilket kan medföra mer utsläpp och 
avgaser. I och med att tekniken och utvecklingen ständigt går framåt är nyare tillgångar 
vanligtvis mer miljövänliga. Nyare fordon och maskiner förbättrar således såväl 
arbetsmiljön som trafiksäkerheten. När det gäller kostnader för service och underhåll 
anser respondenterna att dessa inte påverkas av val av finansieringsmetod eftersom 
företaget utför all service själva. 
 
En av de främsta nackdelarna med leasing är att företaget får betala för tillgängligheten 
av en tillgång, menar Respondent CC. I projekt där fordon och maskiner inte får vara ur 
drift kan detta vara en värdefull aspekt när leasing övervägs. Föreligger inte detta behov 
får företaget istället betala för något som de inte behöver.  En annan nackdel som kan 
förknippas med leasade tillgångar är bristande flexibilitet. Respondenterna förklarar att 
detta beror på att leasade tillgångar inte kan flyttas mellan olika länder, utan att det 
medför omfattande administrativt arbete. Synnerligen problematiskt är det när företaget 
har behov av att flytta en tillgång till ett land som ligger utanför EU. I dessa fall uppstår 
ytterligare problem på grund av avvikande mervärdesskatteregler. I vissa fall har 
företaget blivit tvunget att häva leasingavtalet i förtid för att kunna flytta tillgången till 
ett annat land.  Respondent DD förklarar vidare att det kan vara problematiskt att lösa ut 
en tillgång i förtid eftersom det kan uppstå konflikter med leverantörer gällande vem 
som ska erlägga mellanskillnaden. Sådana konflikter kan vara svåra att lösa och de är 
dessutom tidskrävande. 
 
Ytterligare en nackdel med operationell leasing är att utbudet av tillgångar begränsas. 
Företaget kan enbart vända sig till leverantörer som har avtal med AA-banken och som 
kan garantera ett restvärde. Vid operationell leasing ökar även det administrativa arbetet 
eftersom ytterligare en part blir inblandad i anskaffningsprocessen. Flertalet dokument 
måste upprättas och avtal måste framförhandlas, vilket innebär att leasingprocessen kan 
bli både tids- och kostnadskrävande. 
 
Respondenterna menar att operationell leasing är en kostsam finansieringsmetod 
eftersom företaget får betala för risken de avstår från genom att inte äga tillgången. 
Respondent CC menar att operationell leasing är fördelaktigt om tillgångarna inte längre 
är nödvändiga inom verksamheten eller att risken värderas som hög. För vissa 
tillgångar, främst fordon, finns det nästan alltid ett användningsområde inom någon del 
av verksamheten. Företaget påverkas därför inte kostnadsmässigt om en sådan tillgång 
blir felaktigt förvärvad. Skulle det inte föreligga ett användningsområde kan ett felaktigt 
förvärvat fordon säljas av, utan att ha förlorat ett alltför högt värde.  
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Vid operationell leasing är detta inte möjligt, vilket gör finansieringsmetoden till ett 
ofördelaktigt alternativ. 
 

”Handlar det däremot om att man har köpt in fel sorts betong blir den helt 
värdelös för oss eftersom den inte kan användas på samma sätt inom en annan 
del av verksamheten.” 

 
4.3.2 Förvärv 
 
Respondenterna menar att en av de främsta fördelarna med förvärv är ökad flexibilitet. 
Föreligger exempelvis ett modifieringsbehov av en tillgång är dessa mer lätthanterliga 
om tillgången ägs. Även den administrativa hanteringen blir smidigare och mindre 
omfattande. Det sistnämnda beror på att företaget enbart behöver förhandla om pris och 
leverans med en part. De behöver heller inte förhandla om tillgångens restvärde eller 
upprätta avtal i samma omfattning. Att äga en tillgång medför även flexibiliteten att 
kunna flytta en tillgång mellan interna bolag och mellan länder. Om tillgången istället 
finansieras genom leasing måste leasegivaren kontaktas för att denna omflyttning ska 
kunna ske.  
 
Respondent CC menar att den främsta orsaken till att företaget valt att förvärva en 
tillgång är tidsaspekten. Om ett nytt projekt uppkommit eller en tillgång har havererat 
uppstår ett behov som behöver tillgodoses omgående. I dessa fall är leasing inte ett 
möjligt alternativ i och med att finansieringsformen är mer tidskrävande än förvärv. 
Många gånger kan det även vara lättare att hitta tillgången i fråga begagnad, vilket 
medför såväl snabbare handläggningstid som lägre kostnader. 
 
Att äga en tillgång medför även att företaget lättare kan välja vilka påbyggnader som 
ska finnas på olika fordon och maskiner, samt hur avdrag för dessa ska göras. I vissa 
fall har företaget rätt att göra mervärdesskatteavdrag för påbyggnaden, men inte för 
själva tillgången. Då kan förvärv vara ett mer fördelaktigt finansieringsalternativ, 
jämfört med leasing där enbart avdrag för halva mervärdesskatten är möjligt. 
Respondenterna menar att förvärv även är mer fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv. 
De behöver inte betala lika höga räntekostnader och behöver heller inte betala för risken 
som en tillgång medför. Respondenterna förklarar vidare att det föreligger riktlinjer som 
anger att operationell leasing ska användas som finansieringsmetod, vilka efterföljs i 
hög utsträckning.  
 
Trots att operationell leasing ska användas i hög utsträckning anser respondenterna att 
vissa tillgångar hade varit mer fördelaktiga att förvärva. Detta är särskilt framträdande i 
de fall företaget haft ett långsiktigt behov av en tillgång. Om de istället hade valt 
förvärv som finansieringsmetod för dessa tillgångar hade de kunnat undgå de höga 
leasingavgifterna. De hade heller inte behövt betala för att någon annan ska bära risken 
som förknippas med tillgångarna. Lätta fordon och mindre maskiner är i regel mer 
gynnsamma att äga i och med att de anses vara mindre riskfyllda. Oftast kan dessa 
tillgångar flyttas mellan arbetsområden och användas i olika projekt. Det gör heller 
ingenting om ett fordon köps in som inte motsvarar de exakta krav som specificerats 
från början. Mest troligt kommer denna tillgång kunna nyttjas i någon annan del av 
verksamheten.  
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Vid operationell leasing belastas företaget dessutom med kostnader för att någon annan, 
det vill säga leasegivaren, ska administrera tillgången.  
 

”Om ett företag inte innehar den kapacitet som krävs för att hantera denna typ 
av administration kan det vara en fördel att lägga över den biten på någon 
annan. I vårt fall har vi redan den kapaciteten och då är det bara en onödig 
kostnad.” 

 
Respondenterna förklarar att en nackdel med förvärv är att kvaliteten på tillgångarna 
riskerar att vara lägre än tillgångarna som leasegivare erbjuder. Respondent DD 
förklarar att detta beror på att leverantörerna som säljer tillgångarna inte har lika starka 
incitament att erbjuda högkvalitativa objekt som leasegivarna har. Visserligen ökar 
incitamenten för företagets anställda att hantera tillgångarna aktsamt och bibehålla 
kvaliteten om en tillgång ägs. De flesta leasade tillgångarna löses dock ut vid 
avtalstidens slut, vilket medför att dessa incitament inte har någon markant påverkan på 
kvaliteten. Ytterligare en aspekt är att det kan vara svårt att veta en tillgångs skick om 
den var begagnad när förvärvet skedde. Det kan dessutom vara svårt att veta hur den 
underhållits under sin livslängd.  
 
En annan nackdel med förvärvade tillgångar är risken som medförs. Vid operationella 
leasingavtal har företaget rätt att återlämna objektet till leasegivaren vid avtalstiden slut. 
När en tillgång är förvärvad måste de själva hantera avyttringen. I tider med hög 
ekonomisk osäkerhet kan det vara svårt att sälja en tillgång som företaget inte längre har 
behov av. Avyttringsprocessen kan även försvåras i de fall företag behöver avyttra en 
tillgång med specifika egenskaper. Respondent CC menar att en tillgångs restvärde kan 
innebära en nackdel för företaget beroende på hur utbud och efterfrågan ser ut. Är 
utbudet stort och tekniken dessutom går framåt, kommer mest troligt restvärdet vara lågt 
vid avyttringstidpunkten.  
 
4.4 Operativ nivå – Respondent EE, FF och GG 
 
Respondenterna förklarar att de lokala platscheferna upptäcker vilka behov som 
föreligger ute i verksamheten beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det 
kan handla om att tillgångar är i behov av att bytas ut eller att nyinvesteringar behöver 
göras för befintliga objekt som inte kan tillfredsställa behoven. Behoven kommuniceras 
sedan till respondenterna som sammanställer dessa och stämmer av mot maskinsystem 
och anläggningsregister. Utifrån registret görs sedan en omsättningsplan av befintliga 
tillgångar för att kunna besluta om hur behoven ska kunna tillfredsställas inom 
verksamheten. Föreligger behov som inte kan tillfredsställas med befintliga tillgångar 
upprättas en investeringslista som fungerar som underlag för besluten som fattas. 
Respondent GG förklarar att det upprättas specifikationer angående tillgångarna som 
ska anskaffas och att dessa sedan beställs via inköpare i Företaget.  
 
Kommunikationen sker i hierarkisk ordning där projektcheferna vänder sig till sin 
närmaste chef i linjeorganisationen. Respondent GG menar att även kontakter i vissa 
fall kan ha betydelse.  Respondent FF menar att kommunikationen främst är beroende 
av den hierarkiska ordningen som finns inom företaget. Hen menar vidare att det finns 
en löpande kommunikation med inköpare för att kunna samarbeta internt och ta hjälp i 
frågor som berör olika leverantörer. Vid akuta händelser som inträffar i samband med 
exempelvis haverier är det viktigt att ha en bra dialog med inköpare. Det kan medföra 
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att tillgångar som inte längre är i funktion snabbare kan ersättas. När det gäller 
kommunikation med människor på strategisk nivå sker de flesta dialogerna löpande. Det 
finns även regelrätta samverkansmöten och inköpsmöten, men en stor del av 
kommunikationen sker på daglig basis. Respondent EE menar att det finns vissa behov 
som inte framförs. Det kan exempelvis handla om att respondenterna själva anser att 
anskaffningen är orealistisk. Det finns även behov som kan anses vara mer av 
begärskaraktär, vilket således medför att de inte kan rättfärdigas. 
 
Respondent GG menar vidare att det finns specifika riktlinjer för vad som ska 
finansieras genom förvärv respektive operationell leasing. Inom affärsområdet anger 
riktlinjerna att operationell leasing ska användas i hög utsträckning i och med att det får 
en mindre påverkan på balansräkningen. Ytterligare en orsak till att förvärven ska hållas 
nere beror på att det finns andra kostnader inom verksamheten som kräver kapital. Att 
den strategiska inriktningen frångås när förvärv används som finansieringsmetod kan 
bero på att det uppsatta resultatmålen ändå uppnås, menar Respondent GG. Varken 
Respondent EE eller FF hade någon kännedom om att specifika riktlinjer existerade. De 
menar att företaget inte har specifika policyer för hur de agerar när det gäller 
finansiering av olika tillgångar. Ingen av dessa respondenter har heller någonting att 
säga till om när finansieringsmetod av olika tillgångar väljs. De menar att det är högre 
uppsatta chefer och inköpare som fattar dessa beslut.  
 
I det vardagliga arbetet menar Respondent EE och FF att val av finansieringsmetod 
saknar betydelse. Att förvärv sker kan bero på att möjligheten till leasing saknas. Det 
kan exempelvis bero på att avtal med AA-banken saknas, eller att leverantören inte är 
beredd att garantera ett specifikt restvärde på objektet. Det blir varken lättare eller 
svårare att utföra arbetsuppgifterna beroende på val av finansieringsmetod, menar 
respondenterna. Respondent GG anser å andra sidan att företagets val av 
finansieringsmetod påverkar det dagliga arbetet. Vid förvärv finns exempelvis 
möjligheten att arbeta förebyggande för att få maskinerna att hålla längre. Det skapar 
dessutom större incitament för brukarna att minska kostnaderna om tillgångarna ägs. 
Vid operationell leasing blir företaget mer avtalsbundna och därmed även begränsade. 
Den främsta begränsningen som påverkar arbetet är tidsaspekten, menar Respondent 
GG. Vid operationell leasing måste en tredje part involveras i beslutsfattandet, vilket 
kan vara tidskrävande. Vid förvärv kan Respondent GG själv fatta vissa beslut snabbt 
för att exempelvis undvika stillestånd i produktionen.  
 
För att kunna tillgodose projektens behov av tillgångar menar respondenterna att det är 
viktigt att arbetet kan ske fortlöpande, utan hinder för leverans och produktion. Det är 
viktigt att investeringar planeras i god tid för att minska risken för eventuella driftstopp. 
Därför måste tillgångar vars ekonomiska livslängd börjar gå mot sitt slut bytas ut i tid 
för att minimera risken för haveri. Hittills har företaget varit förutseende och kunnat 
tillgodose projektens behov av tillgångar. Respondenterna menar att förvärv innefattar 
mer kontroll över ett objekt. Snabba beslut är således lättare att fatta och det finns även 
en möjlighet att omfördela tillgångar inom verksamheten utan att blanda in en tredje 
part. Respondenterna menar att en kombination av förvärv och operationell leasing vore 
den bästa lösningen, eftersom fördelarna med respektive finansieringsmetod då kan 
nyttjas på bästa sätt. Ur en kostnadsaspekt innebär förvärv lägre kostnader medan 
operationell leasing istället innebär en lägre risk. Respondent FF menar vidare att det 
kan påverka nästkommande projekt positivt om en tillgång förvärvas och redan har 
betalats av. I sådana fall belastas inte projektet med kostnader för tillgången annat än för 
drift och underhåll.  
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4.4.1 Leasing 
 
Respondenterna förklarar att det finns ett fåtal fördelar med att använda operationell 
leasing. En av dessa är den minskade miljöpåverkan. När leasing används som 
finansieringsmetod kan tillgångarna bytas ut i större utsträckning eftersom 
leasingavtalen oftast löper över kortare perioder jämfört med vid förvärv. I många fall 
innebär detta en mindre miljöpåverkan i och med att nyare fordon och maskiner ofta 
medför mindre utsläpp. När företaget själva äger tillgångar används dessa istället under 
en längre tid. Respondent FF menar att det även finns en möjlighet att kvaliteten på 
objekten hålls på en högre nivå om de leasas. Även det beror på att tillgångarna byts ut i 
större utsträckning. Respondent EE menar istället att val av finansieringsmetod saknar 
betydelse ur en kvalitetsaspekt. 
 
En annan fördel med att använda operationell leasing är att risken att ha för många 
maskiner vid en viss tidpunkt minskar. När tillgångar anskaffas via operationell leasing 
lämnas dessa oftast tillbaka vid avtalstidens utgång. När förvärv används som 
finansieringsmetod finns alltid en risk att antalet tillgångar överstiger behovet. Detta 
kan exempelvis inträffa om företaget inte lyckas identifiera köpare när avyttring ska 
ske. I tider av hög ekonomisk osäkerhet är därför operationell leasing ett mer 
fördelaktigt alternativ eftersom tillgången kan lämnas tillbaka vid avtalstidens slut. 
Respondenterna förklarar vidare att operationell leasing även är ett fördelaktigt 
alternativ när behovet av tillgångar är tidsbegränsat i projekt som löper över kortare 
perioder. Finansieringsalternativet kan i dessa falls ses som en trygghet, eftersom 
företaget kan lämna tillbaka maskinen vid leasingperiodens slut. De behöver således 
inte ta osäkerheten kring avvecklingsmöjligheterna i beaktning. 
 
Respondent FF menar att fördelarna som finns med finansieringsmetoden främst är 
finansiella. Ett exempel på detta är att tillgångar som finansieras genom operationell 
leasing inte binder upp kapital, vilket innebär att det kan fortsätta vara verksamt inom 
företaget. Respondent FF förklarar att det även blir lättare att anskaffa den utrustning 
som behövs till ett projekt om andra tillgångar som redan anskaffats inte bundit upp 
kapital. Respondent FF menar även att operationell leasing kan vara mer fördelaktigt 
eftersom anskaffningar kan ske snabbare än vid regelrätta investeringar. Det menar 
respondenten beror på att investeringsutrymmet inte belastas.  
 
En nackdel med operationell leasing är att kostnaderna blir högre än när tillgångar 
förvärvas. Respondent EE menar att det bland annat beror på att leverantören måste 
garantera ett restvärde, vilket påverkar leasingavgiften. I de fall företaget väljer förvärv 
har de fasta kostnader för tillgången under en viss period. När den sedan är avskriven 
återstår enbart driftskostnader, menar Respondent FF. Vid operationell leasing minskar 
aldrig kostnaderna utan är konstanta under hela nyttjandeperioden. Dessutom står 
företaget för alla driftskostnader själva, oavsett finansieringsalternativ, vilket innebär att 
operationell leasing är ett betydligt sämre alternativ.  
 
Respondent GG menar vidare att en nackdel är att företaget inte har möjlighet att utföra 
förebyggande underhåll på de tillgångar som leasas. Denna typ av underhåll godtas inte 
av leasegivaren i och med att de inte vill stå för sådana kostnader. Det kan således 
medföra att risken för haveri ökar, vilket i sin tur kan leda till stillestånd i produktionen. 
I och med detta försämras således även tillgängligheten eftersom det tar längre tid att 
återfå en tillgång i drift efter ett driftstopp. När en leasad tillgång havererar måste 
företaget få ett godkännande av leasegivaren innan reparationerna kan påbörjas. Detta 
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kan vara tidskrävande och innebära flertalet dialoger mellan företaget och ägaren om de 
har olika uppfattningar om vem som ska stå för kostnaderna.  
 
När företaget själva äger en tillgång utförs underhållsarbete regelbundet. Slitagedelar 
byts ut i förebyggande syfte av företagets egna mekaniker under perioder när 
produktionen är låg. Företaget kan därför påverka kvaliteten på utrustningen, vilket 
minskar risken för haveri och driftstopp. I de fall haveri likväl inträffar kan företaget 
förkorta driftstoppet genom att flytta tillgångar mellan de olika affärsområdena. Ett 
annat alternativ är att använda en tillgång som inte hunnit avvecklas. Denna möjlighet 
finns inte när operationell leasing används som finansieringsmetod. 
 
Ytterligare en nackdel med operationell leasing är att utbudet blir begränsat eftersom 
företaget är bundet till specifika leverantörer som har avtal med AA-banken. Dessutom 
blir kostnaderna högre på grund av bankens affärsmarginal. En annan nackdel är att det 
föreligger en risk för minskat restvärde, vilket kan leda till höga kostnader när 
tillgången ska återlämnas till leasegivaren. Om tillgången är i sämre skick vid 
återlämnandet, och inte motsvarar det garanterade restvärdet, blir företaget tvunget att 
betala mellanskillnaden. Dessa försämringar behöver inte bero på oförsiktighet utan kan 
ha orsakats av andra faktorer som är svåra att förutse. 
 
Respondent GG förklarar vidare att det även föreligger en moralisk risk när operationell 
leasing används. När företaget har äganderätten av en tillgång har de starka incitament 
att underhålla den frekvent. De har även incitament att hantera tillgången varsamt 
eftersom den ska användas under en längre period. När tillgångar anskaffas genom 
operationell leasing minskar dessa incitament eftersom nyttjandeperioden vanligen är 
kortare och tillgången ska återlämnas efter leasingperiodens slut. 
 
Respondent GG menar att användandet av operationell leasing som finansieringsmetod 
innebär negativa konsekvenser för de projekt hen är ansvarig för. Idag finns 
jourhavande mekaniker som kan kallas in vid behov. I ju större utsträckning 
operationell leasing används, desto mindre möjlighet finns till dessa resurser. 
Respondent GG menar vidare att operationell leasing medför sämre kontroll och 
uppföljning på genomförda underhållsarbeten. Vid eventuella driftstopp medför även 
leasing en svårighet att få tillgänglighet till ersättningsmaskiner.  
 
4.4.2 Förvärv 
 
Respondent EE förklarar att det i praktiken inte har någon betydelse om företaget väljer 
leasing eller förvärv som finansieringsmetod. Hanteringen av tillgången ser likadan ut 
oavsett finansieringsval och den dagliga driften påverkas inte av detta. Övriga 
respondenter menar att en fördel med förvärv är den ökade flexibiliteten som 
finansieringsmetoden medför. Om företaget själva innehar äganderätten av en tillgång 
kan den flyttas inom verksamheten vid behov. De har även möjlighet att flytta den till 
dotterbolag i andra länder. När leasing används som finansieringsmetod blir detta 
handhavande mer komplext i och med att en tredje part måste involveras, menar 
Respondent GG. Ytterligare en fördel är att företaget har möjlighet att sälja tillgången 
när behovet upphör eller tillgången behöver förnyas.  
 

”Det här är en fördel som varit väldigt framträdande när vi råkat drabbas av ett 
så kallat måndagsexemplar.” 
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I dessa fall har företaget kunnat undvika dyra underhållskostnader genom att sälja 
tillgången vidare, vilket inte hade varit möjligt om de varit bundna till ett leasingavtal. 
Ytterligare en fördel med att förvärva tillgångar är att utbudet kan vara större än vid 
operationell leasing. Företaget är inte knutna till specifika leverantörer, utan kan välja 
den leverantör som bäst kan tillfredsställa deras behov. Dessutom finns möjligheten till 
begagnade förvärv, vilket inte är möjligt vid operationell leasing. Förvärv möjliggör 
även direktkontakt med leverantörer, vilket innebär att företaget kan ställa högre krav på 
kvalitet och specifika egenskaper. Respondenterna förklarar vidare att förvärv är mer 
lämpligt ur ett kostnadsperspektiv. Detta beror bland annat på att företaget kan undvika 
dyra räntekostnader. En annan orsak är att projekten inte blir belastade med kostnader 
när en tillgång är avskriven.  
 
Ytterligare en fördel med att förvärva är att företaget har möjlighet att utföra 
förebyggande underhåll, menar Respondent GG. På kort sikt ökar detta företagets 
kostnader, men eftersom risken för haveri och driftsstopp minskar blir kostnaderna lägre 
ur ett långsiktigt perspektiv. Som tidigare nämnt förklarar Respondent GG att 
incitamenten att hantera tillgångarna aktsamt ökar när de själva innehar äganderätten. 
Tack vare detta kan tillgångars livslängd förlängas och företaget kan nyttja dem under 
längre perioder.  Att finansiera tillgångar genom förvärv menar respondenterna även 
kan ge stora fördelar ur ett konkurrenshänseende. När företaget själva äger en tillgång 
har de under en begränsad period fasta kostnader i form av avskrivningar. När 
tillgången sedan är helt avskriven genererar den enbart driftskostnader. Detta innebär en 
konkurrensfördel gentemot andra företag som försöker ta sig in på marknaden. 
Företaget kan då använda en tillgång de redan äger till låga kostnader, medan 
konkurrenterna måste förvärva eller leasa de tillgångar som behövs.  När det gäller 
administration anser respondenterna att val av finansieringsmetod saknar betydelse. 
 
Respondenterna menar att de främsta nackdelarna med förvärv är av finansiell karaktär i 
och med att balansräkningen påverkas. Det medför således även att kraven på högre 
resultat ökar. Används operationell leasing är företaget inte beroende av att göra lika 
höga vinster. En annan nackdel är att det finns en risk att en anskaffad tillgång inte 
erhålls i tid. Vid leasing har företaget större möjligheter att avtala om leverans, och har 
således rätt att erhålla en likvärdig maskin i väntan på den korrekta. Respondenterna 
förklarar vidare att det även finns en risk att nödvändiga reservdelar försvinner från 
sortimentet. Denna nackdel gäller främst förvärv från mindre leverantörer eftersom de 
löper störst risk att försättas i konkurs.  
 
Ytterligare en nackdel med förvärv är att det kan det kan bli svårare att få möjlighet till 
ytterligare investeringar om investeringsutrymmet är belastat, menar Respondent FF. 
Det finns ett visst investeringsutrymme varje år som kan användas, vilket påverkas vid 
varje nytt förvärv. Respondenterna menar att förvärv även medför en större risk vid 
perioder av ekonomisk osäkerhet. Vid operationell leasing finns möjligheten att lämna 
tillbaka tillgången vid avtalets slut, medan företaget vid förvärv själva bär riskerna 
förknippade med restvärdet.  
 
Företaget har en strategisk inriktning som innebär att operationell leasing är en mer 
fördelaktig finansieringsmetod. Denna frångås när förvärv i vissa fall görs. 
Respondenterna menar att den främsta orsaken till att detta inträffat är att det inte 
funnits någon leverantör som kunnat tillhandahålla de efterfrågade tillgångarna. 
Respondenterna tror även att det kan bero på att förvärv är avsevärt mindre kostsamt i 
vissa situationer. Detta är vanligt förekommande när det finns begagnade alternativ på 
marknaden.   
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4.5 Sammanfattning av empiri 
 
Nedan presenteras en sammanställning av det empiriska materialet i Tabell 1: 
 
Tabell 1: Sammanställning av empiriskt material 
	  
 Strategisk nivå Administrativ nivå Operativ nivå 

    
Förvärv 

Flexibilitet 

Fördel Fördel Fördel 

”En avvikelse från ett 
leasingavtal kan innebära 
väldigt höga kostnader, så 

därför är förvärv ett mer 
fördelaktigt alternativ” 

"Det är både lättare att 
flytta en tillgång mellan 

länder och mellan 
interna bolag om den 

förvärvats” 

”Om vi själva äger en 
tillgång kan den lättare 

flyttas inom företaget vid 
behov” 

Reparation 
och underhåll 

Har ingen betydelse Har ingen betydelse Fördel 

”Det är inte mitt 
kompetensområde, men jag 

tror inte att det har någon 
betydelse” 

”Det har ingen 
betydelse eftersom vi 
utför all service själva” 

”I det långa loppet kan 
man spara mycket pengar 
på att göra förebyggande 
underhåll som är möjligt 

vid förvärv” 

Kostnader 

Nackdel Fördel Fördel 

”Om man ser det ur ett 
koncernperspektiv är det mer 
fördelaktigt att använda sig 

av operationell leasing 
eftersom det innebär att 
risken för att inte kunna 
refinansiera sin skuld 

minskar” 

”Leasing är en väldigt 
mycket dyrare 

finansieringsmetod 
eftersom man får 

betala extra mycket för 
att någon annan bär 
risken och sköter all 

administration kring en 
tillgång. Är man ett litet 
företag kanske det kan 

vara värt att någon 
annan sköter det, men 
det är det inte för oss 
eftersom vi redan har 

resurser till det.” 

”Förvärv innebär alltid 
lägre kostnader, bland 

annat för att man slipper 
betala dyra räntekostnader 

som man får göra vid 
leasing” 

Utbud Fördel Fördel Fördel 

 

”Förvärv är fördelaktigare 
eftersom utbudet begränsas 
vid leasing om leverantörer 
inte vill eller kan garantera 

restvärde” 

”Utbudet begränsas om 
leasing används. Vi 

kan bara vända oss till 
företag som har ett 

avtal med AA-banken” 

"Vi är begränsade av att 
bara leasa från 

leverantörer som har avtal 
med AA-banken” 
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Kvalitet 

Nackdel Nackdel Delade åsikter 

”Eftersom leverantören måste 
garantera ett återköp så 

borde de vara väldigt måna 
om att deras tillgångar har en 

bra kvalitet, så att en 
returnerad tillgång har det 

värde som de har åtagit sig 
att förvärva den till” 

”Om man ska 
generalisera kan 

förvärv vara en nackdel 
ur den aspekten. 

Speciellt när det gäller 
begagnade tillgångar. 
Då kan det vara svårt 
att veta hur den har 

underhållits under sin 
livslängd” 

”Man kan hålla en högre 
kvalitet på förvärvade 

tillgångar eftersom man 
kan utföra förebyggande 
underhåll. Och det gör 

också att vi har mer 
kontroll över tillgångarnas 

skick” 
 

"Det spelar ingen roll” 
 

”Det är högre kvalitet på 
tillgångar som leasas 

eftersom de byts ut oftare” 

Tidsaspekt 

Har ingen betydelse Fördel Delade åsikter 

”Med bra planering är 
tidsaspekten inte ens en 
faktor, så därför ska inte 

förvärv ses som en fördel ur 
tidsaspekten […] De bör 
betraktas som likvärdiga 

alternativ” 

”Leasing är alltid väldigt 
mycket mer 

tidskrävande […] Man 
måste involvera en 
tredje part, vilket 
innebär att mer 

förhandlingar måste 
göras” 

”Vi blir begränsade vid 
leasing eftersom en tredje 

part måste involveras” 
 

”Tiden har ingen 
betydelse” 

 
"Det är lättare att få 

igenom en investering vid 
leasing eftersom det inte 

ses som en investering på 
samma sätt som förvärv. 

Därför går det snabbare att 
få igenom investeringar 

och få grejerna” 

Risk 

Nackdel Nackdel Nackdel 

”Om en tillgång förvärvas 
måste vi bära risken som 
förknippas med restvärdet 

[…]  Restvärderisken är en av 
de största riskerna som finns 

med att äga en tillgång” 

”Vid leasing kan man 
lämna tillbaka 

tillgångarna efter 
leasingperiodens slut, 
så det innebär ju en 
lägre risk än förvärv” 

"Det är en betydligt lägre 
risk att råka stå med för 
många tillgångar med 

leasing eftersom 
tillgångarna återlämnas 

efter avtalets slut” 

Administration 

Fördel Fördel Har ingen betydelse 

”Sedan slipper vi även 
hantera 

utköpsadministrationen efter 
leasingperiodens slut om vi 

skulle vilja nyttja möjligheten 
att förvärva när avtalet har 

löpt ut” 

”Man har i regel mindre 
administrativt arbete 

vid förvärv eftersom det 
är färre dokument som 

ska upprättas […] 
Dokumenten ska 
skickas fram och 

tillbaka och skrivas 
på... Det är 

tidskrävande också” 

"Det spelar nog ingen roll” 
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Miljöaspekt 

Nackdel Nackdel Nackdel 

”Leverantörerna är bara 
beredda att garantera ett 

restvärde för nya eller 
demoanvända maskiner och 

det gör att det, vid 
operationell leasing, blir 

nyare tillgångar som 
anskaffas. Det innebär också 

högst sannolikt att de är 
bättre ur en miljöaspekt” 

”Eftersom tillgångar 
som leasas byts ut i 
större utsträckning 
måste det vara mer 

fördelaktigt ur en 
miljöaspekt. Tillgångar 
som leasas används 
ofta kortare perioder 

och den tekniska 
utvecklingen går ju 

framåt. […] Det borde 
innebära att nyare 
tillgångar är mer 

miljövänliga” 

”Avtalen löper över kortare 
perioder vid leasing och 

det innebär att maskinerna 
byts ut oftare […]  Nyare 

fordon och maskiner 
medför oftast mindre 

utsläpp” 

Varför väljs 
förvärv? 

Kostnads- och 
administrationsaspekt 

Tids-, kostnads- och 
utbudsaspekt 

Utbuds- och 
kostnadsaspekt 

"Det kan till exempel bero på 
att leasingperioden anses 

vara för lång. Det innebär ju 
att leasingavgiften påverkas 

och det blir för kostsamt” 

”Oftast av praktiska 
skäl […] Om det 

uppstår plötsliga behov 
har man inte tid att 

upprätta leasingavtal” 

"Det kan bero på att 
leverantören inte är beredd 
att garantera ett restvärde 

på tillgången” 
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5. ANALYS 
 
 
I detta kapitel presenteras vår tolkning av det empiriska materialet som sammanställts i 
kapitel fyra. Analysens utgångspunkt är studiens teoretiska referensram. Kapitlet 
innehåller två analysmodeller. I huvudsak för vi analysen genom att i första hand 
undersöka om respondenterna uppfyller givna rekvisit för respektive perspektiv. 
 
  
I denna studie undersöktes tre nivåer inom företaget. Tre nivåer innebär tre olika 
perspektiv på verksamheten (Gupta & Maranas, 2003). Det skulle kunna ge förklaringar 
till att den strategiska inriktningen frångås vid finansiering av tillgångar. Genom att 
studera delar av en verksamhet och lägga samman dessa, syftade vi till att tydliggöra en 
bättre helhetsbild. Det skulle i sin tur skapa en större förståelse för existerande 
bakomliggande faktorer till att den strategiska inriktningen frångås. 
 
Inom den strategiska nivån i företaget förväntade vi oss att respondenterna skulle ha ett 
strategiskt perspektiv på verksamheten. Det innebär att fokus ligger på långsiktiga mål 
och prestationer (se även Gupta & Maranas, 2003). Antas ett strategiskt perspektiv finns 
även en medvetenhet om långsiktiga risker (se även Schmidt & Wilhelm, 2000). Inom 
den lägsta nivån förväntades respondenterna ha ett operativt perspektiv på 
verksamheten. Det innebär att resonemang förs kring prestationer som påverkar 
företaget på kort sikt. Antas ett sådant perspektiv ligger fokus på aktiviteter och 
funktionella förklaringar. Det finns dessutom en medvetenhet om risker som påverkar 
företaget på kort sikt (se även Gupta & Maranas, 2003). Den mellersta nivån anses vara 
en länk mellan övriga nivåer (Schmidt & Wilhelm, 2000). Inom denna nivå förväntades 
respondenterna föra resonemang som speglar ett administrativt perspektiv. Antas ett 
administrativt perspektiv finns medvetenhet om såväl långsiktiga som kortsiktiga risker. 
Fokus ska, enligt Schmidt och Wilhelm (2000), ligga på prestationer som påverkar 
företaget på både lång och kort sikt.  
 
För att kunna avgöra vilket perspektiv respondenterna tillhör, har vi sökt ovan nämnda 
begrepp i deras resonemang och argument. För att analysera det empiriska materialet 
har rekvisit för respektive perspektiv framtagits. Ett resonemang speglar ett strategiskt 
perspektiv om fokus ligger på långsiktiga prestationer, risker eller mål. Det ska även 
finnas diskussioner kring intressenter och konkurrenskraft. Detta ligger även i linje med 
studier av Rumelt, Schendel och Teece (1991). De rekvisit som ska uppfyllas för ett 
strategiskt perspektiv sammanfattas med långsiktiga risker, intressenter och 
konkurrenskraft. För att respondenternas svar ska präglas av ett administrativt 
perspektiv ska fokus ligga på verkställande. Resonemangen ska handla om 
administration och samordning. Vidare ska även medvetenhet finnas om såväl 
långsiktiga som kortsiktiga risker (se även Wren, Bedeian & Breeze, 2002). Rekvisiten 
som ska uppfyllas för ett administrativt perspektiv är lång- och kortsiktiga risker, 
administration och samordning. Ett operativt perspektiv präglas av resonemang kring 
kortsiktiga prestationer och risker. Fokus ska ligga på aktiviteter och daglig drift. Detta 
ligger även i linje med studier av Gupta och Maranas (2003). För ett operativt 
perspektiv ska rekvisiten kortsiktiga risker, aktiviteter och daglig drift vara uppfyllda. 
På nästa sida presenteras en sammanfattning av ovan nämnda rekvisit. 
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Tabell 2: Analysmodell med rekvisit 
	  

REKVISIT 

   
Strategiskt perspektiv Administrativt perspektiv Operativt perspektiv 

Långsiktiga risker Lång- och kortsiktiga risker Kortsiktiga risker 

Intressenter Administration Aktiviteter 

Konkurrenskraft Samordning Daglig drift 

 
I slutet av kapitel fyra presenterades en sammanställning av åsikter gällande 
operationell leasing och förvärv. När de olika nivåerna studerats kunde vi finna såväl 
likheter som skillnader gällande de olika faktorerna. För att fånga motsättningar som 
finns inom företaget, har de faktorer där åsikterna skiljer sig mest åt mellan nivåerna 
valts ut för närmare analys. Dessa presenteras i analysmodellen nedan: 
 
Tabell 3: Analysmodell med faktorer 
	  
 Strategisk nivå Administrativ nivå Operativ nivå 

    
Förvärv 

Reparation och 
underhåll 

Har ingen betydelse Har ingen betydelse Fördel 

”Det är inte mitt 
kompetensområde, men jag 

tror inte att det har någon 
betydelse” 

”Det har ingen 
betydelse eftersom vi 
utför all service själva” 

”I det långa loppet kan man 
spara mycket pengar på att 

göra förebyggande 
underhåll som är möjligt vid 

förvärv” 

Kostnader 

Nackdel Fördel Fördel 

”Om man ser det ur ett 
koncernperspektiv är det 

mer fördelaktigt att använda 
sig av operationell leasing 
eftersom det innebär att 
risken för att inte kunna 
refinansiera sin skuld 

minskar” 

”Leasing är en väldigt 
mycket dyrare 

finansieringsmetod 
eftersom man får betala 

extra mycket för att 
någon annan bär risken 

och sköter all 
administration kring en 
tillgång. Är man ett litet 
företag kanske det kan 

vara värt att någon 
annan sköter det, men 
det är det inte för oss 
eftersom vi redan har 

resurser till det” 

”Förvärv innebär alltid lägre 
kostnader, bland annat för 
att man slipper betala dyra 
räntekostnader som man 

får göra vid leasing” 
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Kvalitet 

Nackdel Nackdel Delade åsikter 

”Eftersom leverantören 
måste garantera ett återköp 

så borde de vara väldigt 
måna om att deras 

tillgångar har en bra 
kvalitet, så att en returnerad 
tillgång har det värde som 

de har åtagit sig att förvärva 
den till” 

”Om man ska 
generalisera kan förvärv 
vara en nackdel ur den 
aspekten. Speciellt när 
det gäller begagnade 
tillgångar. Då kan det 
vara svårt att veta hur 
den har underhållits 
under sin livslängd” 

”Man kan hålla en högre 
kvalitet på förvärvade 

tillgångar eftersom man 
kan utföra förebyggande 
underhåll. Och det gör 

också att vi har mer kontroll 
över tillgångarnas skick” 

 
"Det spelar ingen roll” 

 
”Det är högre kvalitet på 

tillgångar som leasas 
eftersom de byts ut oftare” 

Tidsaspekt 

Har ingen betydelse Fördel Delade åsikter 

”Med bra planering är 
tidsaspekten inte ens en 
faktor, så därför ska inte 

förvärv ses som en fördel ur 
tidsaspekten. De bör 

betraktas som likvärdiga 
alternativ” 

”Leasing är alltid väldigt 
mycket mer 

tidskrävande […] Man 
måste involvera en 
tredje part, vilket 
innebär att mer 

förhandlingar måste 
göras” 

”Vi blir begränsade vid 
leasing eftersom en tredje 

part måste involveras” 
 

”Tiden har ingen betydelse” 
 

"Det är lättare att få igenom 
en investering vid leasing 
eftersom det inte ses som 
en investering på samma 

sätt som förvärv. Därför går 
det snabbare att få igenom 

investeringar och få 
grejerna” 

Administration 

Fördel Fördel Har ingen betydelse 

”Sedan slipper vi även 
hantera 

utköpsadministrationen 
efter leasingperiodens slut 

om vi skulle vilja nyttja 
möjligheten att förvärva när 

avtalet har löpt ut” 

”Man har i regel mindre 
administrativt arbete vid 
förvärv eftersom det är 

färre dokument som ska 
upprättas […] 

Dokumenten ska 
skickas fram och 

tillbaka och skrivas på. 
Det är tidskrävande 

också” 

"Det spelar nog ingen roll” 

Varför väljs 
förvärv? 

Kostnads- och 
administrationsaspekt 

Tids-, kostnads- och 
utbudsaspekt 

Utbuds- och 
kostnadsaspekt 

"Det kan till exempel bero 
på att leasingperioden 

anses vara för lång. Det 
innebär ju att 

leasingavgiften påverkas 
och det blir för kostsamt” 

”Oftast av praktiska skäl 
[…] Om det uppstår 

plötsliga behov har man 
inte tid att upprätta 

leasingavtal” 

"Det kan bero på att 
leverantören inte är beredd 
att garantera ett restvärde 

på tillgången” 

 
 
 
 



36 

5.1 Strategisk nivå 
 
Inom varje nivå fördes diskussioner kring fördelar och nackdelar med respektive 
finansieringsmetod. Dessa diskussioner hade varierande karaktär. En del argument som 
framfördes indikerar på en medvetenhet om hur prestationer och risker påverkar 
företaget på lång sikt. Vissa argument fokuserade istället på kortsiktiga risker. Liu, 
O’Rear, Tyner och Pekny (2014) menar att operationell leasing ofta inkluderar 
kostnader för service och underhåll. Vidare förklarar Morais (2013) att det ofta innebär 
en trygghet för företag att använda sig av denna finansieringsmetod. Företaget behöver 
inte oroa sig för att oförutsedda kostnader ska uppstå om de leasar. Respondenterna på 
strategisk nivå menade att val av finansieringsmetod saknar betydelse. 
 

”Det är inte mitt kompetensområde men jag tror inte att det har någon 
betydelse” 

 
Orsakerna till att denna faktor inte anses ha någon betydelse, är att företagets 
leasingavtal inte inkluderar kostnader för service och underhåll. För att undvika 
eventuella reparations- och underhållskostnader måste detta specifikt avtalas om med 
leasegivaren. Ett sådant avtal är kostsamt, vilket medför att företaget inte anser att det är 
ett tänkbart alternativ. Dessa argument anser vi inte uppfyller rekvisiten för ett 
strategiskt perspektiv. Respondenterna fokuserade på faktiska kostnader, vilket påverkar 
företaget i dagsläget. Det fördes inga resonemang kring hur företaget påverkas på längre 
sikt, eller hur övriga rekvisit påverkas.  
 
Det är förvånande att den strategiska nivån menar att de inte påverkas av 
begränsningarna som denna faktor kan medföra. Avsaknaden av argument indikerar på 
att kunskaperna om hur denna post påverkar företaget är bristfälliga. Argumenten som 
framfördes var dessutom endast finansiella. Det fördes inga resonemang kring 
funktionalitet. Service och underhåll kan kopplas samman med kvalitet. Att använda 
objekt med hög kvalitet sänder signaler till kunder, vilket påverkar såväl varumärke som 
rykte. Hög kvalitet är även något som efterfrågas i allt högre utsträckning av samhället 
(se även Griffiths, James & Kempson, 2000). Om företaget drabbas av driftstopp kan 
det få negativa konsekvenser för kunderna, vilket kan påverka företagets varumärke. Vi 
hade förväntat oss tydliga strategiska resonemang. Vi hade även förväntat oss att 
respondenterna inte enbart skulle framhäva finansiella argument, utan även funktionella. 
 
Enligt Schmidt och Wilhelm (2000) påverkas den strategiska nivån av långsiktiga 
osäkerheter. Ett exempel på sådana risker menar Rumelt, Schendel och Teece 
(1991)  kan vara konjunkturnedgångar. Respondenterna ansåg att kostnadsaspekten är 
fördelaktig ur ett långsiktigt perspektiv vid operationell leasing. Om operationell leasing 
används kan företaget undvika risken som förknippas med refinansiering.  
 

”Om man ser det ur ett koncernperspektiv är det mer fördelaktigt att använda 
sig av operationell leasing eftersom det innebär att risken för att inte kunna 
refinansiera sin skuld minskar” 

 
Inom den strategiska nivån finns en medvetenhet om långsiktiga risker, främst med en 
finansiell utgångspunkt (se även Brunnermeier & Yogo, 2009). Respondenterna menade 
att företaget har möjlighet till större flexibilitet om en tillgång leasas. I sämre 
ekonomiska tider kan tillgångar lämnas tillbaka efter leasingavtalets slut. Denna 
medvetenhet om långsiktiga risker speglar främst ett strategiskt perspektiv. Det 
saknades dock resonemang kring övriga två rekvisit. Vi anser vidare att rekvisitet 
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samordning inom det administrativa perspektivet uppfylldes. Flexibilitet förutsätter att 
samordning av tillgångar kan se.  
 
Operationell leasing ansågs vara mer fördelaktigt ur en kvalitetsaspekt. Det föreligger 
incitament för leverantören att tillhandahålla leasetagaren med kvalitetsutrustning. Detta 
beror på att leverantörerna har åtagit sig att återta tillgången efter avtalets slut, vilket 
medför att de vill att tillgången håller kvalitetsmässigt. Om tillgången förlorat i värde 
när den ska återtas kan det innebära stora förluster. Företaget kan således erhålla högre 
kvalitet på tillgångarna i och med dessa incitament.  
 

”Eftersom leverantören måste garantera ett återköp så borde de vara väldigt 
måna om att deras tillgångar har en bra kvalitet, så att en returnerad tillgång 
har det värde som de har åtagit sig att förvärva den till” 
 

Respondenterna präglas inte av ett strategiskt perspektiv när det gäller 
kvalitetsaspekten. Rekvisiten är inte uppfyllda i och med de kortsiktiga argumenten. Om 
en tillgångs kvalitet för tillfället är hög eller låg är något som påverkar företaget och 
dess verksamhet idag. Resonemangen har således ingen långsiktig förankring i hur det 
kommer påverka företaget och dess ställning på lång sikt. Dessa argument går även 
emot studier av Schmidt och Wilhelm (2000). Tillgångar med hög kvalitet sänder vissa 
signaler till kunder och andra intressenter. Det är således en aspekt som kan påverka 
såväl varumärke som omgivningens uppfattning om verksamheten. Att ha hög kvalitet 
på tillgångar kan medföra att företaget uppfattas som framåtsträvande och pålitliga. Det 
är även något som på sikt kan leda till ökade marknadsandelar och högre 
konkurrenskraft (se även Persson & Nilson, 2001). Denna typ av resonemang hade vi 
väntat oss av respondenterna inom den strategiska nivån. Således uppfyller 
respondenterna inga rekvisit ur en kvalitetsaspekt. De uppfyller däremot det första 
rekvisitet, kortsiktiga risker, tillhörande det operativa perspektivet. 
 
Enligt Rumelt, Schendel och Teece (1991) präglas ett strategiskt perspektiv av fokus på 
långsiktiga prestationer, intressenter och konkurrenskraft. Respondenterna förde inga 
långsiktiga diskussioner gällande tidsaspekten. De argumenterade heller inte för hur 
tidsaspekten kan påverka intressenter eller företagets konkurrenskraft. Det medför att 
rekvisiten inte är uppfyllda. Respondenterna ansåg att val av finansieringsmetod saknar 
betydelse ur denna aspekt. Vid god planering är båda finansieringsmetoderna 
likvärdiga.  
 

”Med bra planering är tidsaspekten inte ens en faktor, så därför ska inte förvärv 
ses som en fördel ur tidsaspekten […] De bör betraktas som likvärdiga 
alternativ” 

 
Argumenten att finansieringsmetoderna är likvärdiga speglar ett administrativt 
perspektiv, eftersom planering bättre stämmer överens med samordning. Att det inte 
fördes långsiktiga resonemang, tror vi beror på den strategiska nivåns arbetsuppgifter. 
Dessa påverkas inte av val av finansieringsmetod. Det är främst de lägre nivåerna som 
påverkas. Den administrativa nivån har hand om inköp och den operativa nivån 
använder tillgångarna. De påverkas därför om en tillgång inte tillhandahålls inom utsatt 
tid. Även om den strategiska nivån inte påverkas, hade vi ändå förväntat oss 
diskussioner kring hur tidsaspekten påverkar företaget på längre sikt. Att säga att 
finansieringsmetoderna ska anses likvärdiga vid god planering, anser vi vara bristfälliga 
argument för att spegla ett strategiskt perspektiv. 
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Enligt Gupta och Maranas (2003) är miljön kring ett företag i ständig förändring. Det 
torde därför föreligga risker som företaget inte alltid kan förutse. Leveranser kan utebli 
och leverantörer kan gå i konkurs. Vidare kan leverantörer göra misstag. Om företaget 
inte erhåller tillgångar i tid kan driften stannas upp, vilket skulle kunna påverka 
företagets rykte och även dess intressenter.  Företaget kan även få nya kunder och 
oplanerade beställningar. Finns inte tillgångar kanske de inte har möjlighet att åta sig 
nya uppdrag. Flexibiliteten gentemot marknaden är således något som kan påverkas av 
företagets finansieringsval. Visserligen kan en del risker anses kortsiktiga och därför 
endast påverka de lägre nivåerna (se även Schmidt & Wilhelm 2000). Trots detta hade 
vi förväntat oss argument om hur det kan påverka företaget på längre sikt. Att dessa 
argument inte lyftes fram kan beror på att det finns en ovilja att ifrågasätta den 
strategiska inriktningen. Alternativt anses den strategiska inriktningen vara fördelaktig.  
 
Rumelt, Schendel och Teece (1991) menar att en av arbetsuppgifterna inom den 
strategiska nivån handlar om att upprätta administrativa system. Genom att minska 
transaktionskostnaderna vid förflyttningar, skulle företaget lättare kunna expandera och 
bli mer konkurrenskraftiga internationellt. Liknande argument hade vi förväntat oss 
inom denna nivå. Ur en administrationsaspekt menade respondenterna att förvärv är en 
mer fördelaktig finansieringsmetod. Förvärv innefattar mindre administration i och med 
att färre parter involveras. Det medför även en större flexibilitet. Företagets struktur för 
operationell leasing kräver mer administrativt arbete av personalen som arbetar med 
inköpen. De måste exempelvis föra dialoger för att säkerställa att leverantören 
garanterar ett fördelaktigt restvärde. De förklarade vidare att administrationsaspekten är 
viktig när tillgångar behöver flyttas mellan länder. 
 

”Sedan slipper vi även hantera utköpsadministrationen efter leasingperiodens 
slut om vi skulle vilja nyttja möjligheten att förvärva när avtalet har löpt ut” 

 
Vi anser att argumenten inte fördes kring själva systemen. Argumenten gällde den 
faktiska administrationen, vilket mer speglar ett administrativt perspektiv. Inom denna 
aspekt uppfylldes således inte rekvisiten. Däremot uppfyllde den strategiska nivån 
samtliga rekvisit för ett administrativt perspektiv. Argument fördes kring lång- och 
kortsiktiga risker, administration samt samordning. 
 
Slutligen fördes diskussioner kring hur kostnader påverkar företaget på kort sikt. Det 
tyder på att respondenterna delvis präglas av ett operativt perspektiv. Att kortsiktiga 
resonemang framfördes i stor utsträckning kan bero på att företaget är en 
projektorganisation. De utför flertalet arbeten som enbart löper över begränsade 
tidsperioder. Det kan vara orsaken till att den strategiska nivån ser på verksamheten ur 
ett kortsiktigt perspektiv. Enligt Josephson och Saukkoriipi (2009) har företag bristande 
helhetssyn över verksamheten om det förekommer kortsiktigt fokus på 
kostnadsaspekter. Att respondenterna lyfte fram kortsiktiga argument gällande denna 
aspekt indikerar därför på bristande helhetssyn över verksamheten.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att respondenterna lyfte fram argument gällande vissa 
aspekter som speglar ett långsiktigt perspektiv. Det är dock det enda rekvisit som 
uppfylls på strategisk nivå. Således kan vi inte bekräfta att den översta nivån präglas av 
ett strategiskt perspektiv. De långsiktiga argumenten var främst av finansiell karaktär. 
Respondenterna förde inga diskussioner kring exempelvis funktionalitet. Det fördes 
diskussioner kring samordning och administration, vilket är argument som stämmer 
överens med ett administrativt perspektiv. Den rimligaste tolkningen är att denna nivå 
präglas av ett administrativt perspektiv. Fokus låg på såväl lång- och kortsiktiga risker 
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som på administration och samordning. Nedan presenteras en sammanfattning av den 
strategiska nivåns uppfyllelse av perspektiv. 
 
Tabell 4: Strategiska nivåns uppfyllelse av perspektiv 
	  

REKVISIT 

 Strategiskt perspektiv Administrativt perspektiv Operativt perspektiv 

Reparation 
och underhåll    

Kostnader Långsiktiga risker Samordning  

Kvalitet   Kortsiktiga risker 

Tid  Samordning  

Administration Långsiktiga risker 
Lång- och kortsiktiga risker 

Administration 
Samordning 

Kortsiktiga risker 

   
5.2 Administrativ nivå 
 
Inom den mellersta nivån fördes diskussioner som uppfyller majoriteten av rekvisit för 
det administrativa perspektivet. Morais (2013) menar att operationell leasing anses 
fördelaktigt gällande reparation och underhåll. Det beror på att leasegivaren står för de 
eventuella kostnader som kan uppkomma gällande denna faktor. Respondenterna 
menade istället att val av finansieringsmetod saknar betydelse. De förklarade att all 
reparation och underhåll utförs av företaget själva, oavsett finansieringsmetod. Det 
innebär att denna faktor inte påverkas av val av finansieringsmetod.  
 

”Det har ingen betydelse eftersom vi utför all service själva” 
 
Respondenterna vidareutvecklade inte argumenten och därför är det svårt att avgöra 
vilket perspektiv de präglas av. Reparation och underhåll är något som den operativa 
nivån främst påverkas av. Det kan vara orsaken till att inget av rekvisiten uppfylldes. 
Det är endast i de fall en tillgång inte kan repareras, utan behöver ersättas, som 
respondenterna på administrativ nivå påverkas. I dessa fall får de in behovsanmälningar 
från verksamheten, vilket berör deras arbetsuppgifter. Vi hade förväntat oss argument 
kring samordning, och då exempelvis förflyttning av tillgångar vid driftstopp. Detta är 
även argument som stöds av Wren, Bedeian och Breeze (2002). Inom den operativa 
nivån fördes argument kring hur leasing försvårar förflyttningar av tillgångar, när ett 
objekt behöver repareras. Liknande argument hade vi förväntat oss av denna nivå, 
eftersom dessa respondenter beslutar om förflyttningar vid eventuella haverier.  
 
Respondenterna menade vidare att kostnadsaspekten är den mest övervägande fördelen 
gällande förvärv. När företaget äger en tillgång blir de faktiska kostnaderna lägre, 
eftersom de själva bär risken som förknippas med tillgången. En annan fördel som 
framhölls är att företaget har möjlighet till begagnade förvärv. I dessa fall har även den 
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största värdeminskningen redan skett. Det sistnämna är en fördel som även stöds av 
Zambujal-Oliveira och Duque (2011). 
 

”Leasing är en väldigt mycket dyrare finansieringsmetod eftersom man får 
betala extra mycket för att någon annan bär risken och sköter all administration 
kring en tillgång. Är man ett litet företag kanske det kan vara värt att någon 
annan sköter det, men det är det inte för oss eftersom vi redan har resurser till 
det.” 

 
Vidare förklarade respondenterna att åsikterna skiljer sig åt gällande vilka kostnader en 
tillgång bär med sig efter avskrivningstidens slut. Somliga anser att tillgångar inte 
medför kostnader när de är avskrivna. Respondenterna förklarade att denna uppfattning 
ger en missvisande bild av verksamheten. De menade att det är viktigt att förståelse 
finns och att hänsyn tas till alla kostnader (se även Yard, 2004).  
 
Den administrativa nivån kommer i direkt kontakt med dessa faktorer. De utför de 
faktiska inköpen och hanterar det administrativa kring dessa. Det torde påverka deras 
attityder i denna fråga. Argumenten kring de faktiska kostnaderna speglar ett kortsiktigt 
perspektiv, enligt studier av Gupta och Maranas (2003). Respondenterna förde även 
långsiktiga diskussioner. Dessa återspeglades i resonemangen kring att företaget ska ge 
en rättvisande bild av verksamheten. De menade att det kan ge en missvisande bild att 
inte ta hänsyn till tillgångars kostnader efter avskrivningsperiodens slut. Det sistnämnda 
resonemanget kan likställas med rekvisitet samordning. Respondenterna argumenterade 
för kostnader som en tillgång bär med sig efter avslutat projekt. Det medför att alla 
rekvisit uppfylls. Till övervägande del präglas denna nivå av ett administrativt 
perspektiv, vilken även ligger i linje med studier av Wren, Bedeian och Breeze (2002). 
 
Ur en kvalitetsaspekt menade respondenterna att operationell leasing är mer fördelaktigt 
än förvärv. De förde liknande argument som respondenterna på den strategiska nivån. 
Leverantören har starka incitament att endast leverera kvalitetsutrustning. En av 
respondenterna förde även diskussioner kring ytterligare nackdelar med förvärv. 
 

”Om man ska generalisera kan förvärv vara en nackdel ur den aspekten. 
Speciellt när det gäller begagnade tillgångar. Då kan det vara svårt att veta hur 
den har underhållits under sin livslängd” 

 
Argumenten om att företaget erhåller hög kvalitet på grund av leverantörens incitament 
kan anses kortsiktiga. Detsamma gäller även argumenten kring begagnade förvärv. Om 
en tillgångs kvalitet för tillfället är hög eller låg är något som påverkar företaget och 
dess verksamhet idag. Kunskapen om leverantörernas incitament torde bero på att denna 
nivå har kontakt med leasegivare och leverantörer (se även Wren, Bedeian & Breeze, 
2002). Det är även ett resonemang vi förväntade oss av denna nivå. Det medför att det 
tredje rekvisitet, samordning, kan anses vara uppfyllt. Även rekvisitet administration 
kan bedömas vara uppfyllt, eftersom kommunikation med leverantörer kan räknas till 
administration. Den administrativa nivån präglas således till övervägande del av ett 
administrativt perspektiv.  
 
När det gäller tidsaspekten menade respondenterna att det är en av de främsta fördelarna 
med förvärv. Behov kan uppstå plötsligt och då är förvärv mer fördelaktigt än leasing. 
Beslut om förflyttning av tillgångar kan ske snabbt och handläggningstiden är kortare. 
Dessutom kan det vara lättare att få tillgång till objekt omgående, jämfört med vid 
leasing.  
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”Leasing är alltid väldigt mycket mer tidskrävande […] Man måste involvera en 
tredje part, vilket innebär att mer förhandlingar måste göras” 

 
Gällande denna aspekt anser vi att två rekvisit är uppfyllda. Respondenterna förde 
diskussioner kring administration och samordning. Argumenten kring plötsliga behov 
kan enbart likställas med medvetenhet om kortsiktiga risker. Därför kan inte det första 
rekvisitet anses vara uppfyllt. Resonemangen som den mellersta nivån förde, präglas till 
största del av ett administrativt perspektiv. Det ligger även i linje med studier av Wren, 
Bedeian och Breeze (2002). Det kan bero på att respondenterna inom denna nivå 
påverkas av begränsningarna som föreligger inom verksamheten. Inköparna måste fatta 
snabba beslut, vilket medför att de i stor utsträckning påverkas av tidsbegränsningar. De 
kommer även i kontakt med behoven i form av behovsanmälningar från verksamheten.    
 
Ur en administrationsaspekt menade respondenterna att förvärv är en mer fördelaktig 
finansieringsmetod.  Orsakerna är att förvärv innefattar mindre administration i och med 
att färre parter involveras. Respondenterna menade även att det medför större 
flexibilitet. Företaget är verksamt inom ett flertal länder i Norden, vilket medför att 
administrationsaspekten är viktig när tillgångar behöver flyttas mellan länder.  
 

”Man har i regel mindre administrativt arbete vid förvärv eftersom det är färre 
dokument som ska upprättas […] Dokumenten ska skickas fram och tillbaka och 
skrivas på... Det är tidskrävande också.” 

 
I detta avseende kan vi se en långsiktig förankring i argumenten. Respondenterna är 
medvetna om risker som kan uppkomma och att arbetsrutinerna kan ändras. En av 
respondenterna hävdade att arbetsuppgifterna lättare hade kunnat utföras, om samma 
typ av tillgångar fanns tillgängliga inom samtliga länder. Det skulle innebära att 
kompetensen finns, oberoende av hur objekt behöver förflyttas. Dessa argument 
uppfyller alla tre rekvisit. Respondenterna förde resonemang kring såväl administration, 
samordning samt lång- och kortsiktiga risker. Vi anser därför att den mellersta nivån 
präglas av ett administrativt perspektiv gällande aspekten administration.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att respondenterna lyfter fram argument som speglar ett 
administrativt perspektiv. Samtliga rekvisit uppfylls inom majoriteten av aspekterna. De 
förde diskussioner kring såväl samordning som administration. De har även en 
medvetenhet om lång- och kortsiktiga risker. De argumenterar för att oförutsedda 
händelser kan uppkomma, vilket tyder på en medvetenhet om kortsiktiga risker. Det 
sistnämnda stöds även i studier av Wren, Bedeian och Breeze (2002). Respondenterna 
hävdade vidare att likvärdig kompetens kan erhållas med enhetliga tillgångar i samtliga 
länder. Det indikerar på en långsiktig medvetenhet (se även Gupta & Maranas, 2003). 
På nästa sida presenteras den administrativa nivåns uppfyllelse av perspektiv. 
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Tabell 5: Administrativa nivåns uppfyllelse av perspektiv 
 

REKVISIT 

 Strategiskt perspektiv Administrativt perspektiv Operativt perspektiv 

Reparation 
och underhåll    

Kostnader Långsiktiga risker 
Lång- och kortsiktiga risker 

Administration 
Samordning 

Kortsiktiga risker 

Kvalitet  
Administration 
Samordning Kortsiktiga risker 

Tid  
Administration 
Samordning Kortsiktiga risker 

Administration Långsiktiga risker 
Lång- och kortsiktiga risker 

Administration 
Samordning 

Kortsiktiga risker 

 
5.3 Operativ nivå 
 
När det gäller reparation och underhåll menade respondenterna att förvärv är mer 
fördelaktigt. En av orsakerna är att företaget kan arbeta med förebyggande underhåll om 
objekten ägs. Vid operationell leasing är detta inte möjligt, eftersom leasegivaren inte är 
villig att stå för en sådan kostnad. Vidare menade en av respondenterna att de har sämre 
kontroll och uppföljning av tillgångarnas skick om de leasas. Vid förvärv kan 
uppföljning ske över tillgångars skick, vilket kan medföra att eventuella driftstopp kan 
undvikas. Respondenten förklarade vidare att kostnaderna ökar på kort sikt, men att det 
medför lägre kostnader för företaget ur ett långsiktigt perspektiv.  
 

”I det långa loppet kan man spara mycket pengar på att göra förebyggande 
underhåll som är möjligt vid förvärv” 

 
Vi anser att samtliga rekvisit är uppfyllda ur denna aspekt. Att kostnaderna ökar på kort 
sikt kan anses uppfylla rekvisitet kortsiktiga risker. Argumenten kring uppföljning och 
driftstopp uppfyller rekvisiten aktiviteter och daglig drift. Den lägsta nivån präglas 
således av ett operativt perspektiv. En av respondenterna förde även diskussioner kring 
långsiktiga risker. Vidare fördes diskussioner kring hur företaget påverkas på lång sikt 
av underhåll. Sådana argument hade vi inte förväntat oss inom denna nivå. Det går emot 
studier av Gupta och Maranas (2003), som menar att den operativa nivån enbart tar 
hänsyn till en kortsiktig tidsaspekt. Dessa argument anser vi spegla ett administrativt 
perspektiv som ska vara medvetna om både kortsiktiga- och långsiktiga risker. 
 
Respondenterna menade att kostnadsaspekten är den främsta fördelen gällande förvärv. 
En av respondenterna förklarade att när en tillgång leasas måste leverantören garantera 
ett restvärde, vilket påverkar leasingavgiften. Kostnaderna blir även högre på grund av 
bankernas affärsmarginal. 
 

”Förvärv innebär alltid lägre kostnader, bland annat för att man slipper betala 
dyra räntekostnader som man får göra vid leasing” 
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En annan respondent förklarade att när en tillgång förvärvas medför den inte några 
kostnader, annat än för drift och underhåll, efter avskrivningsperiodens slut. 
Respondenten menade att tillgången därför inte belastar kommande projekt. Dessa 
attityder speglar ett kortsiktigt perspektiv, vilket ligger i linje med studier av Gupta och 
Maranas (2003). Det överensstämmer även med vad som kan förväntas av den operativa 
nivån. Medvetenheten om kortsiktiga risker innebär att det första rekvisitet kan anses 
vara uppfyllt. De övriga rekvisiten uppfylldes inte. Vi anser därför att den operativa 
nivån endast delvis präglas av ett operativt perspektiv när det gäller kostnader, vilket 
går emot studier av Schmidt och Wilhelm (2000). 
 
Respondenterna var oense om förvärv eller operationell leasing kan anses mer 
fördelaktigt ur en kvalitetsaspekt. En av respondenterna menade att val av 
finansieringsmetod saknar betydelse. En annan respondent menade istället att kvaliteten 
är högre vid förvärv, eftersom förebyggande underhåll kan utföras.  Utförs regelbundet 
underhåll kan företaget få tillgångarna att hålla längre och även öka deras kvalitet.  

 
”Man kan hålla en högre kvalitet på förvärvade tillgångar eftersom man kan 
utföra förebyggande underhåll. Och det gör också att vi har mer kontroll över 
tillgångarnas skick.” 

 
Dessa argument anser vi spegla ett kortsiktigt perspektiv (se även Gupta & Maranas, 
2003). Det första rekvisitet är således uppfyllt. En av respondenterna förklarade att det 
föreligger en moralisk risk vid operationell leasing. Respondenten menade att det finnas 
starkare incitament att hantera objekt varsamt om de ägs. Förståelsen anser vi spegla en 
medvetenhet kring långsiktiga risker. Det går emot studier av Rumelt, Schendel och 
Teece (1991). Att denne respondent har dessa värderingar kan bero på 
arbetsuppgifternas karaktär samt respondentens ansvarsområden. Vi tror att 
respondenten därför ser verksamheten ur ett annat perspektiv än övriga respondenter på 
samma nivå.  
 
Övriga respondenters svar överensstämmer bättre med studier av Schmidt och Wilhelm 
(2000) samt Gupta och Maranas (2003). De har ett mer kortsiktigt perspektiv med fokus 
på hur den dagliga driften påverkas ur en kvalitetsaspekt. Vi anser även att övriga två 
rekvisit är uppfyllda. Argumenten att företaget kan utföra förebyggande underhåll kan 
kopplas samman med både aktiviteter och daglig drift. Denna nivå präglas därför av ett 
operativt perspektiv, bortsett från en av respondenterna som även förde argument som 
speglar ett administrativt perspektiv. 
 
Respondenterna hade även delade åsikter kring vilken finansieringsmetod som är mer 
fördelaktig ur en tidsaspekt. En av respondenterna ansåg att val av finansieringsmetod 
saknar betydelse. En annan respondent menade istället att operationell leasing är en 
nackdel tidsmässigt. Vid ett eventuellt haveri är leasing en tidskrävande metod, 
eftersom det krävs dialog med leasegivaren om vem som ska stå för 
reparationskostnaderna.  
 

”Vi blir begränsade vid leasing eftersom en tredje part måste involveras” 
 
Respondenten förklarade att företaget vid förvärv inte behöver involvera en tredje part 
för att beslut angående reparation ska kunna fattas. En jourhavande mekaniker kan 
kallas in omgående för att undvika långa driftstopp. Dessa värderingar tyder på en 
medvetenhet om de kortsiktiga risker som existerar inom verksamheten. 
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Respondenterna kommer i direkt kontakt med de begränsningar som föreligger, vilket 
synliggörs genom deras värderingar. Riskerna kan uppstå plötsligt och kräver därmed 
kortsiktiga beslut. Det är även något som stöds av Schmidt och Wilhelm (2000). 
Rekvisiten aktiviteter och daglig drift kan också anses uppfyllda i och med argumenten 
kring driftstopp. 
 
En annan respondent menade att leasing är mer fördelaktigt: 
 

"Det är lättare att få igenom en investering vid leasing eftersom det inte ses som 
en investering på samma sätt som förvärv. Därför går det snabbare att få 
igenom investeringar och få grejerna” 

 
Vi anser att även dessa argument kan anses kortsiktiga. Alla rekvisit är uppfyllda, vilket 
vi hade förväntat oss av denna nivå. Respondenternas arbetsuppgifter påverkas i störst 
utsträckning av eventuella driftsstopp. Det leder således till kortsiktiga beslut och en 
kortsiktig medvetenhet. Den lägsta nivån präglas således av ett operativt perspektiv. Det 
ligger även i linje med studier av Schmidt och Wilhelm (2000). 
 
På operativ nivå ansåg två av respondenterna att administrationsaspekten inte påverkas 
beroende på val av finansieringsmetod.  
 

"Det spelar nog ingen roll” 
 
Vi antar att dessa åsikter beror på att respondenterna inte kommer i kontakt med 
arbetsuppgifterna kring administrationen. En av respondenterna var avvikande i sitt svar 
och förklarade att administrationen är mer lätthanterlig vid förvärv. Vid operationell 
leasing krävs mer omfattande dialoger med leverantören. Diskussioner kan dessutom 
uppstå angående vem som ska stå för vilka kostnader. Respondentens argument går 
emot studier av Schmidt och Wilhelm (2000), som menar att fokus på denna nivå endast 
ska ligga på den dagliga driften.  
 
Argumenten speglar ett mer administrativt perspektiv, enligt studier av Wren, Bedeian 
och Breeze (2002) och Gupta och Maranas (2003). Dessa författare menar att det är den 
administrativa nivån som har kunskap om administration och som ser till långsiktiga 
prestationer och risker.  Rekvisiten för ett operativt perspektiv kan således inte anses 
uppfyllda, eftersom två av respondenterna inte förde diskussioner kring 
administrationsaspekten. Den respondent som avvek i sina svar uppfyller heller inte 
rekvisiten för att präglas av ett operativt perspektiv. Denna respondents argument 
präglas mer av ett administrativt perspektiv. Det rekvisit som kan anses uppfyllt är 
administration, som tillhör det administrativa perspektivet. 
 
Sammanfattningsvis framför respondenterna argument som speglar ett operativt 
perspektiv. Majoriteten av argumenten uppfyller samtliga rekvisit inom de flesta 
aspekterna. I vissa fall framhålls även mer långsiktiga argument. Det återspeglar mer ett 
administrativt perspektiv (se även Wren, Bedeian & Breeze, 2002). På nästa sida 
presenteras den operativa nivåns uppfyllelse av perspektiv. 
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Tabell 6: Operativa nivåns uppfyllelse av perspektiv 
	  

REKVISIT 

 Strategiskt perspektiv Administrativt perspektiv Operativt perspektiv 

Reparation 
och underhåll Långsiktiga risker Kortsiktiga- och långsiktiga 

risker 

Kortsiktiga risker 
Aktiviteter 
Daglig drift 

Kostnader   
Kortsiktiga risker 

Kvalitet   

Kortsiktiga risker 
Aktiviteter 
Daglig drift 

Tid  
 
 

Kortsiktiga risker 
Aktiviteter 
Daglig drift 

Administration  Administration  

    
5.4 Orsaker till att den strategiska inriktningen frångås 
 
Persson och Nilson (2001)  beskriver ett antal fördelar med operationell leasing. Dessa 
kan möjligtvis förklara den trend som uppkommit med att använda 
finansieringsmetoden. Àngels Fitó, Moya och Orgaz (2013) anser att denna 
finansieringsmetod blivit populär för att företag inte behöver ta upp tillgångar i 
balansräkningen. Det var även den främsta fördelen samtliga respondenter angav med 
operationell leasing. Det medför att företaget lättare kan uppnå avkastning på sysselsatt 
kapital. Vi kan inte se några indikationer på att detta varken kritiseras eller ifrågasätts. 
Det kan visserligen tillfredsställa aktieägarnas krav, men det är inte säkert att det ger en 
rättvisande bild av verksamheten (se även Àngels Fitó, Moya & Orgaz, 2013). Det får 
oss således att reflektera över om det finns en strategisk åtanke med dessa val, eller om 
företaget influerats av den trend som uppkommit. 
 
Trots att operationell leasing stämmer bättre överens med företagets strategi förvärvas 
tillgångar. Genom att ha intervjuat respondenter inom tre olika nivåer på företaget har vi 
kunnat utröna förklaringar till att detta sker.  Inom samtliga nivåer ansåg respondenterna 
att den strategiska inriktningen frångås av praktiska skäl. Dessa kan antingen vara 
administrativa, utbudsmässiga, tidsmässiga eller kostnadsmässiga. Gemensamt för alla 
nivåer är att de ansåg att det är begränsningar som medför att den strategiska 
inriktningen frångås. 
 
Respondenterna på administrativ nivå menade även att utbudet av tillgångar begränsas 
vid operationell leasing, eftersom företaget är bundet till specifika leverantörer. Denna 
bundenhet kan medföra både för- och nackdelar. Studiens resultat kan tolkas som att 
respondenterna verkar värdera personliga relationer och engagemang. Enligt Josephson 
och Saukkoriipi (2009) kan företag öka sin konkurrenskraft genom att värdera relationer 
och enbart använda sig av ett fåtal leverantörer. En av respondenterna inom den 
administrativa nivån förklarade att företaget tidigare använt sig av ett flertal leverantörer 
vid leasing. Idag använder de sig enbart av två. Att företaget medvetet minskat 
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leverantörerna tyder på en långsiktig medvetenhet om konkurrenskraft och 
kostnadsbesparingar. Att enbart använda ett fåtal leverantörer innebär även lägre 
transaktionskostnader.  
 
Att skapa bra kontakter och beställa stora volymer kan medföra förmånliga priser. 
Dessa kontakter kan även medföra begränsningar. Att vara bunden till specifika 
leverantörer vid leasing, kan innebära att förvärv lättare kan rättfärdigas ur en 
utbudsaspekt. Kan leverantören inte tillhandahålla efterfrågade tillgångar måste förvärv 
ske. Vidare är starka avtal svåra att ifrågasätta, vilket kan innebära att 
förhandlingsutrymmet minskar. Det medför att prishöjningar lättare godtas i och med de 
höga transaktionskostnader som uppkommer i samband med att söka nya leverantörer.  
 
Enligt Turner och Müller (2003), kan det föreligga intressekonflikter mellan olika 
nivåer inom företaget. Den administrativa nivån har den formella befogenheten att välja 
mellan leasing och förvärv. Samtidigt påverkas deras arbetsuppgifter i störst 
utsträckning av valet. Det föreligger således en risk att agenten (här: administrativ nivå) 
agerar i egenintresse. Respondenterna menade att operationell leasing medför att det 
administrativa arbetet blir mer omfattande, eftersom en tredje part involveras. 
Finansieringsmetoden är även mer tidskrävande än förvärv, vilket respondenterna 
menade var en orsak till att den strategiska inriktningen frångås. Det föreligger således 
incitament för den administrativa nivån att välja förvärv, som är ett mer lätthanterligt 
alternativ. För att detta ska undvikas behöver det finnas styrsystem för att övervaka att 
arbetsuppgifterna utförs i enlighet med principalens (här: strategiska nivåns) intressen. I 
andra fall finns en risk att kontroll överförs och beslut fattas på lägre nivåer i företaget.  
 
Enligt Josephson och Saukkoriipi (2009) kan företag uppnå konkurrenskraft genom att 
ha en helhetsbild över verksamheten. Det innebär att företaget enbart har långsiktigt 
fokus på kostnadsaspekter. Vidare innebär det att förståelse finns för att vissa aktiviteter 
genomförs. Samtliga nivåer lyfte fram vissa kortsiktiga argument gällande 
kostnadsaspekter. Vidare menade både den strategiska och den administrativa nivån att 
reparation och underhåll inte påverkas av val av finansieringsmetod, medan den 
operativa nivån menade att leasing kan få negativa konsekvenser för företaget. Det 
föreligger därför indikationer på att de övre nivåerna inom företaget saknar en 
helhetssyn över verksamheten. Den bristande helhetssynen kan påverka företaget 
negativt och kan även vara en av orsakerna till att den strategiska inriktningen frångås. 
 
Ur en kostnadsaspekt fann vi även motsättningar mellan de olika nivåerna i företaget. 
Attityderna på administrativ och operativ nivå skiljde sig åt, angående vilka kostnader 
en tillgång bär efter den är helt avskriven. På operativ nivå ansåg en av respondenterna 
att ett objekt inte medför några kostnader, annat än för drift och underhåll, efter 
avskrivningsperiodens slut. Det innebär således att tillgången inte belastar kommande 
projekt. Respondenterna på administrativ nivå hade en annan uppfattning. De menade 
att det ger en missvisande bild av verksamheten att inte räkna med att en tillgång bär 
med sig vissa kostnader, trots att den är avskriven (se även Yard, 2004). De olika 
attityderna kan liknas vid att det föreligger en intressekonflikt mellan principal (här: 
administrativ nivå) och agent (här: operativ nivå) som Turner och Müller (2003) 
beskriver. Agenten agerar i egenintresse och tycker att siffrorna ser bra ut för sitt 
projekt, medan det i själva verket inte speglar hela företagets verklighet. 
 
Vidare fann vi motsättningar gällande ifall operationell leasing ska betraktas som en 
investering eller inte. Detta presenteras i form av citat på nästa sida. 
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På operativ nivå menade en respondent att:  
 

”Det kan ju vara lättare att anskaffa utrustning om vi inte binder kapital. 
Operationell leasing belastar inte investeringsutrymmet på samma sätt som en 
vanlig investering.” 

 
På strategisk nivå hade respondenterna istället en annan uppfattning: 
 

”Man kanske inte ser leasing som en investering och tror att man då kan skriva 
på ett avtal eftersom det kan likställas med att hyra, men det kan det inte göra.” 

 
Skillnaderna i attityderna mellan strategisk och operativ nivå tror vi beror på att 
riktlinjerna gällande investeringar inte är fullt förankrade i företaget. Endast en av 
respondenterna på operativ nivå kände till förekomsten av dessa riktlinjer och hur de 
påverkar företaget. Även om operationell leasing inte binder upp faktiskt kapital, 
påverkas ändå företagets låneutrymme hos bankerna. Operationell leasing kan ses som 
ett lån i det avseende att det är ett åtagande att betala överenskomna periodvisa 
leasingavgifter. Enligt Schmidt och Wilhelm (2000) är en av uppgifterna inom den 
administrativa nivån att konkretisera riktlinjer och därefter implementera dessa i 
verksamheten. Två av respondenterna inom den operativa nivån hade ingen kännedom 
om gällande riktlinjer. Det indikerar på att implementeringen antingen varit bristfällig 
eller bedömts vara irrelevant. 
 
Vår tolkning är att besluten kring val av finansieringsmetod helt ligger hos den 
administrativa nivån. Vår insamlade data tyder på att en finansieringsmetod kan 
rättfärdigas om alternativet innebär för omfattande arbete. Besluten som fattas på 
strategisk nivå kan hänföras till den strategiska inriktningen. Vilken strategi eller vad 
orsakerna är till att så mycket som möjligt ska leasas har inte framgått. Vår tolkning av 
detta är att företaget antingen har influerats av en trend och därför inte har en initial 
strategisk avsikt med dessa beslut. Alternativt är företaget väldigt måna om sina 
intressenter, i form av aktieägarna, och vill att dessa i första hand ska vara nöjda. Vi får 
uppfattningen om att besluten som fattas på administrativ nivå tar större hänsyn till 
lägre nivåer inom företaget. Det kan förklaras av att företaget i stort präglas av ett 
administrativt perspektiv med operativa inslag.  
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
Detta kapitel inleds med att besvara frågeställningen som presenterades i kapitel 1. 
Vidare diskuteras de slutsatser vi kommit fram till genom analysen som genomfördes i 
kapitel 5. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 
 
 
6.1 Svar på studiens forskningsfråga 
	  
Studiens forskningsfråga är: Varför väljer företag i vissa fall förvärv som 
finansieringsmetod trots att operationell leasing är mer fördelaktigt ur ett strategiskt 
perspektiv? Forskningsfrågan är relevant eftersom flertalet stora bygg- och 
anläggningsföretag styrs på avkastning på sysselsatt kapital. Denna strategiska 
inriktning får stora konsekvenser för strategiska investeringar.  
 
Vi valde att undersöka detta utifrån tre olika perspektiv. För att kunna identifiera dessa 
perspektiv studerades tre olika nivåer inom ett företag. Inom samtliga nivåer ansåg 
respondenterna att den strategiska inriktningen frångås av praktiska skäl. Dessa kan 
vara administrativa, utbudsmässiga, tidsmässiga eller kostnadsmässiga. Således anser 
samtliga nivåer att begränsningar är orsaken till att den strategiska inriktningen frångås.  
 
På strategisk nivå menade respondenterna att förvärv väljs om operationell leasing inte 
är möjlig. Det kan exempelvis handla om att det administrativa arbetet blir alltför 
omfattande i och med att en tillgång behöver flyttas mellan olika länder. Det kan även 
handla om att en överenskommelse inte kan nås gällande restvärdet. Leasegivaren måste 
kunna garantera ett restvärde på minst 25 procent för att operationell leasing ska kunna 
användas som finansieringsmetod. På administrativ nivå menade respondenterna att 
förvärv väljs på grund av tidsmässiga, kostnadsmässiga och utbudsmässiga faktorer. 
Ibland uppstår plötsliga behov som måste tillfredsställas omgående. I dessa fall finns 
inte alltid tid att upprätta operationella leasingavtal. I andra fall kan kostnaderna för en 
tillgång vara så pass mycket lägre att det rättfärdigar ett förvärv. Att företaget dessutom 
är bundet till vissa leverantörer gör att utbudet begränsas, vilket kan medföra att förvärv 
måste väljas. På operativ nivå hade respondenterna samma inställning och ansåg att 
förvärv väljs av kostnads- och utbudsskäl. 
 
Efter genomförd studie har vi kunnat dra slutsatsen att företaget domineras av ett 
administrativt perspektiv. Speciellt tydligt är detta inom den strategiska nivån där fokus 
ska ligga på långsiktiga beslut och prestationer. Vi saknar en tydlig strategisk 
orientering som visar på hur besluten påverkar företaget på lång sikt. Tonvikten låg 
främst vid hur samordning och det administrativa arbetet påverkas. Endast en 
respondent, på administrativ nivå, argumenterade för vilka signaler val av 
finansieringsmetod sänder till kunden. Hur företaget väljer att agera i olika situationer 
kommer påverka deras varumärke och rykte. Genom sitt agerande kan företaget 
kommunicera med sina intressenter för att uppfattas på ett visst sätt. Det fördes inga 
strategiska resonemang kring varken intressenter eller konkurrenskraft. De argument 
som kan anses spegla ett strategiskt perspektiv hade dessutom främst en finansiell 
utgångspunkt.  
 
Den strategiska nivån ska vara ytterst ansvarig för besluten som fattas gällande 
finansiering. Den administrativa nivån ska fungera som en länk mellan övriga två nivåer 
och ansvara för verkställande. Studiens resultat visar att den administrativa nivån har 
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stor befogenhet gällande beslut om finansieringsmetod. Samtidigt påverkas denna nivå i 
störst utsträckning av valet. Det föreligger således en risk att intressekonflikter uppstår. 
Den administrativa nivån har incitament att agera i egenintresse och välja förvärv som 
är ett mer lätthanterligt alternativ. Arbetsuppgifterna kan utföras lättare i och med att 
förvärv innebär tids- och kostnadsbesparingar, samtidigt som utbudet är större. Det är 
därför lätt för den administrativa nivån att rättfärdiga sina beslut genom att hänvisa till 
praktiska faktorer. Vi har inte identifierat indikationer på ifrågasättande av denna nivås 
befogenhet. Resultatet tyder således på att den administrativa nivån har rätt att fatta 
beslut och att den strategiska nivån indirekt verkställer genom att godkänna dessa. 
 
Att företaget är bundet till specifika leverantörer kan medföra både för- och nackdelar. 
Det innebär förmånliga priser när stora volymer beställs men det kan även medföra 
begränsningar. Att vara bunden till specifika leverantörer vid leasing innebär att förvärv 
lättare kan rättfärdigas. Kan leverantören inte tillhandahålla efterfrågade tillgångar 
måste förvärv ske. Respondenterna på administrativ nivå har stort inflytande gällande 
dessa beslut, vilket minskar den strategiska nivåns kontroll. Starka avtal är dessutom 
svåra att ifrågasätta, vilket medför att förhandlingsutrymmet minskar. Prishöjningar 
godtas lättare i och med att företaget då kan undvika de höga transaktionskostnader som 
föreligger med att söka nya leverantörer. 
 
Resultaten indikerar även på bristfällig kommunikation mellan nivåerna samt bristande 
helhetssyn över verksamheten. Det förekom kortsiktiga argument gällande 
kostnadsaspekten. Vidare saknades kunskap och förståelse kring vissa aktiviteter som 
genomförs inom verksamheten. Dessa brister kan få negativa konsekvenser för 
företaget. Möjligheterna att exempelvis öka konkurrenskraften minskar. Dessa brister 
kan även vara en av förklaringarna till att den strategiska inriktningen frångås. 
 
Studiens resultat indikerar på att det administrativa perspektivet är starkt framträdande. 
Detta är något som vi tror genomsyrar många företag. För att strategier ska anses 
lyckade, behöver de vara väl implementerade i hela verksamheten. Det är även något 
som företag i allmänhet bör reflektera kring. Genom att begrunda hur strategin mottags 
inom den egna verksamheten kan företag förbättra implementering och förståelse. 
Förbättras kommunikationen kan företag även nyttja kompetens mellan nivåer, inom 
hela verksamheten. Det kommer också leda till att beslut som fattas ligger i linje med de 
strategiska intressen som finns. Den strategiska styrningen får även konsekvenser för 
investeringar och det är därför viktigt att strategin förstås och accepteras inom 
verksamheten. 
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Efter genomförd studie anser vi att det skulle vara intressant att studera i vilken 
utsträckning företag generellt följer sin strategiska inriktning. Det skulle även vara 
intressant att studera om det finns andra orsaker till att företag frångår sin strategiska 
inriktning än investeringar. I detta examensarbete undersöktes ett företag inom bygg- 
och anläggningsbranschen. Andra studier skulle kunna fokusera på om det föreligger 
skillnader mellan olika branscher. Det vore vidare intressant med ett kvantitativt 
tillvägagångssätt med enkätstudier för att fånga en mer generell uppfattning. Framtida 
undersökningar skulle kunna bygga vidare på metoden med rekvisit som använts i 
denna studie. Det var en metod som vi ansåg fungerade väl och som gav tydliga resultat. 
Vi föreslår därför ett kvantitativt tillvägagångssätt med ytterligare rekvisit för att fånga 
vilket perspektiv företag präglas av. 
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Intervjuguide 01 – Strategisk nivå 
När du besvarar dessa frågor vill vi att du fokuserar på tillgångar i form av fordon och 
maskiner. Operationell leasing är exempelvis ett leasingavtal med AA-banken (vanligen 
ett oregistrerat fordon eller en maskin). Förvärv innebär att tillgången ägs av 
Företaget eller leasas av Finansbolaget BB genom finansiell leasing (vanligen ett 
registrerat fordon). 
 
Personligt 

1. Berätta lite kort om dig själv 
a. Ålder 
b. Utbildning 
c. Titel 
d. Antal år inom företaget 
e. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
f. Ansvarsområden 

 
Företaget 

2. Vilken typ av företag är Företaget? 

3. Hur många anställda har Företaget? 
4. Hur ser uppdelningen av Företaget ut? 

a. Vilken typ av tillgångar kommer du i kontakt med i ditt arbete? 
 
Leasing 

5. Vilka för- respektive nackdelar anser du föreligger med operationell leasing? 
6. Vilka fördelar ser du med följande faktorer när operationell leasing används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

7. Är vissa tillgångar mer fördelaktiga att leasa och varför? 
8. Vilka nackdelar ser du med följande faktorer när operationell leasing används 

som finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt 
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Förvärv 

9. Vilka för- respektive nackdelar anser du föreligger med förvärv? 
10. Vilka fördelar ser du med följande faktorer när förvärv används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

11. Är vissa tillgångar mer fördelaktiga att äga och varför? 
12. Vilka nackdelar ser du med följande faktorer när förvärv används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

13. Vilka konsekvenser får det för Företaget att välja förvärv som 
finansieringsmetod? 

14. Kan du ge något exempel på när Företaget valt att förvärva en tillgång istället 
för att leasa den? 

a. Vem var ansvarig för att den strategiska inriktningen frångicks och att 
inköpet skedde? 

b. Vet du vad orsaken var till att den förvärvades? 
 
Finansiering av tillgångar 

15. Hur identifieras behov av en tillgång? 

16. Hur ser processen ut för finansiering av en tillgång? 
a. Finns det specifika dokument och riktlinjer (policyer) för hur ni agerar? 

b. Om ja: I vilken utsträckning skulle du säga att dessa efterföljs? 
c. När ni har tagit fram dessa policyer har ni då gjort det i samråd med de 

som finns på operativ nivå? 
d. Hur sker beslutsfattande angående finansiering av olika tillgångar?  

e. Vem tar de slutgiltiga besluten och står för de faktiska 
inköpen/operationella avtalen? 
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f. Har de som befinner sig på operativ nivå stor valfrihet gällande 
finansieringsmetod eller bestäms det mesta på strategisk nivå? 

17. Hur kommuniceras behovet av tillgångar? 

a. Muntligt/skriftligt? 
b. Är möjligheten av kommunikation beroende av exempelvis kontakter, 

företagskultur, hierarkisk ordning? 
c. Hur kommunicerar du med människor på operativ nivå? 

18. Vilka finansieringsmetoder använder sig Företaget vanligtvis av vid finansiering 
av tillgångar och varför (Leasing, lån, finansiering med egna medel)? 

a. Varierar valet av finansieringsmetod beroende på vilken tillgång det 
gäller och på vilket sätt? 

b. Är företagets ekonomiska ställning avgörande när finansieringsmetod 
väljs? 

19. Har Företaget specifika kriterier som ska uppfyllas vid val av 
finansieringsmetod och vilka är dessa? 

a. Finns det specifika ramavtal, krav på restvärde osv? 
20. Hur sker beslutsfattande angående finansiering av olika tillgångar?  

a. Har du någon del i beslutsfattandet? 
b. Om ja: Vilka faktorer tar du hänsyn till? (riktlinjer, flexibilitet, 

kostnader, tillgänglighet, reparation & underhåll, kvalitet, osv.) 
21. Vilken finansieringsmetod anser du skulle vara mest fördelaktig ur ditt 

perspektiv och varför? 
22. Den strategiska inriktningen medför att operationell leasing är mer fördelaktigt 

för företaget i och med att tillgången inte behöver tas upp i balansräkningen. 
Vad är orsaken till att denna frångås i och med att förvärv ibland väljs som 
finansieringsmetod? 

23. Finns det aspekter som Företaget inte tar hänsyn till enligt dig när operationell 
leasing används som finansieringsmetod?  

a. Vilka och varför? 
 
Övrigt 

24. Går det bra att ställa eventuella kompletterande frågor via telefon eller mail? 
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Intervjuguide 02 – Administrativ nivå 
När du besvarar dessa frågor vill vi att du fokuserar på tillgångar i form av fordon och 
maskiner. Operationell leasing är exempelvis ett leasingavtal med AA-banken (vanligen 
ett oregistrerat fordon eller en maskin). Förvärv innebär att tillgången ägs av 
Företaget eller leasas av Finansbolaget BB genom finansiell leasing (vanligen ett 
registrerat  fordon). 
 
Personligt 

1. Berätta lite kort om dig själv 
a. Ålder 
b. Utbildning 
c. Titel 
d. Antal år inom företaget 
e. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
f. Ansvarsområden 

 
Leasing 

2. Vilka för- respektive nackdelar anser du föreligger med operationell leasing? 

3. Vilka fördelar ser du med följande faktorer när operationell leasing används som 
finansieringsmetod? 

a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

4. Är vissa tillgångar mer fördelaktiga att leasa och varför? 
5. Vilka nackdelar ser du med följande faktorer när operationell leasing används 

som finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  
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Förvärv 

6. Vilka för- respektive nackdelar anser du föreligger med förvärv? 
7. Vilka fördelar ser du med följande faktorer när förvärv används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

8. Är vissa tillgångar mer fördelaktiga att äga och varför? 
9. Vilka nackdelar ser du med följande faktorer när förvärv används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

10. Vilka konsekvenser får det för Företaget att välja förvärv som 
finansieringsmetod? 

11. Kan du ge något exempel på när Företaget valt att förvärva en tillgång istället 
för att leasa den? 

a. Vem var ansvarig för att den strategiska inriktningen frångicks och att 
inköpet skedde? 

b. Vet du vad orsaken var till varför den förvärvades? 
 
Finansiering av tillgångar 

12. Hur identifieras behov av en tillgång? 

13. Hur ser processen ut för finansiering av en tillgång? 
a. Finns det specifika dokument och riktlinjer (policyer) för hur ni agerar? 

b. Om ja: I vilken utsträckning skulle du säga att dessa efterföljs? 
c. Har du haft någonting att säga till om när dessa policyer tagits fram? 

d. Har du någonting att säga till om gällande val av finansieringsmetod? 
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14. Hur kommuniceras behovet av tillgångar? 

a. Muntligt/skriftligt? 
b. Är möjligheten av kommunikation beroende av exempelvis kontakter, 

företagskultur, hierarkisk ordning? 
c. Hur kommunicerar du med människor på strategisk nivå? 

d. Hur kommunicerar du med människor på operativ nivå? 
15. Hur sker beslutsfattande angående finansiering av olika tillgångar?  

a. Har du någon del i beslutsfattandet? 
b. Om ja: Vilka faktorer tar du hänsyn till? (riktlinjer, flexibilitet, 

kostnader, tillgänglighet, reparation & underhåll, kvalitet, osv.) 
16. Påverkar Företagets val av finansieringsmetod av tillgångar ditt arbete 

(operationell leasing eller förvärv)?  
a. Hur/på vilket sätt? 

b. Föreligger det några begränsningar som påverkar ditt arbete? (Tidspress, 
kostnader, utbud, kvalitet) 

17. Vilken finansieringsmetod anser du skulle vara mest fördelaktig ur ditt 
perspektiv? 

a. Varför? 
18. Den strategiska inriktningen medför att operationell leasing är mer fördelaktigt 

för företaget i och med att tillgången inte behöver tas upp i balansräkningen. 
Vad är orsaken till att denna frångås i och med att förvärv ibland väljs som 
finansieringsmetod? 

19. Finns det aspekter som Företaget inte tar hänsyn till enligt dig när operationell 
leasing används som finansieringsmetod?  

a. Vilka och varför? 
 
Övrigt 

20. Går det bra att ställa eventuella kompletterande frågor via telefon eller mail? 
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Intervjuguide 03 – Operativ nivå 
När du besvarar dessa frågor vill vi att du fokuserar på tillgångar i form av fordon och 
maskiner. Operationell leasing är exempelvis ett leasingavtal med AA-banken (vanligen 
ett oregistrerat fordon eller en maskin). Förvärv innebär att tillgången ägs av 
Företaget eller leasas av Finansbolaget BB genom finansiell leasing (vanligen ett 
registrerat fordon). 
 
Personligt 

1. Berätta lite kort om dig själv 
a. Ålder 
b. Utbildning 
c. Titel 
d. Antal år inom företaget 
e. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
f. Ansvarsområden 

 
Leasing 

2. Vilka för- respektive nackdelar anser du föreligger med operationell leasing? 

3. Vilka fördelar ser du med följande faktorer när operationell leasing används som 
finansieringsmetod? 

a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

4. Är vissa tillgångar mer fördelaktiga att leasa och varför? 
5. Vilka nackdelar ser du med följande faktorer när operationell leasing används 

som finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

6. Vilka konsekvenser får det för dig och projektet du är ansvarig för om Företaget 
väljer att finansiera en tillgång genom operationell leasing? 
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Förvärv 

7. Vilka för- respektive nackdelar anser du föreligger med förvärv? 
8. Vilka fördelar ser du med följande faktorer när förvärv används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

9. Är vissa tillgångar mer fördelaktiga att äga och varför? 
10. Anser du att det finns någon skillnad för projektet om exempelvis ett registrerat 

fordon förvärvas eller leasas (f n genom Finansbolaget BB)? 
11. Vilka nackdelar ser du med följande faktorer när förvärv används som 

finansieringsmetod? 
a. Flexibilitet 
b. Reparation och underhåll 
c. Kostnader 
d. Utbud 
e. Kvalitet 
f. Tidsaspekt 
g. Risk 
h. Administration 
i. Miljöaspekt  

12. Kan du ge något exempel på när Företaget valt att förvärva en tillgång istället 
för att leasa den? 

a. Vem var ansvarig för att den strategiska inriktningen frångicks och att 
inköpet skedde? 

b. Vet du vad orsaken var till varför den förvärvades? 
13. Vilka konsekvenser får det för dig och projektet du är ansvarig för om Företaget 

väljer förvärv som finansieringsmetod av en tillgång? 
 
Finansiering av tillgångar 

14. Hur identifieras behov av en tillgång? 

15. Hur ser processen ut för finansiering av en tillgång? 
a. Finns det specifika dokument och riktlinjer (policyer) för hur ni agerar? 

b. Om ja: I vilken utsträckning skulle du säga att dessa efterföljs? 
c. Har du haft någonting att säga till om när dessa policyer tagits fram? 

d. Har du någonting att säga till om gällande finansieringsmetod? 
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16. Hur kommunicerar du behovet av tillgångar i projektet för att detta ska kunna 
tillfredsställas? 

a. Muntligt/skriftligt? 

b. Är möjligheten av kommunikation beroende av exempelvis kontakter, 
företagskultur, hierarkisk ordning? 

c. Hur kommunicerar du med människor på strategisk nivå? 
d. Finns det något behov som inte framförs och vad beror i så fall det på? 

17. Hur sker beslutsfattande angående finansiering av olika tillgångar? 
a. Har du någon del i beslutsfattandet? 

a. Om ja: Vilka faktorer tar du hänsyn till? (riktlinjer, flexibilitet, 
kostnader, tillgänglighet, reparation och underhåll, kvalitet, osv.) 

18. Påverkar Företagets val av finansieringsmetod av tillgångar ditt arbete 
(operationell leasing eller förvärv)?  

a. Hur/på vilket sätt? 
b. Föreligger det några begränsningar som påverkar ditt arbete? (Tidspress, 

kostnader, utbud, kvalitet, osv.) 
19. Vilken finansieringsmetod anser du skulle vara mest fördelaktig ur ditt 

perspektiv? 
a. Varför? 

20. Vad är viktigt för att kunna tillgodose projektets behov av tillgångar och för att 
kunna utföra ett bra arbete? 

21. Hur ser du på Företagets förmåga att tillfredsställa behovet av tillgångar i de 
projekt du är ansvarig för? 

a. Vilka faktorer tillfredsställs bäst? 
b. Vilka faktorer tillfredsställs mindre bra?  

c. Vad tror du det beror på? 
22. Den strategiska inriktningen medför att operationell leasing är mer fördelaktigt 

för företaget i och med att tillgången inte behöver tas upp i balansräkningen. 
Vad är orsaken till att denna frångås i och med att förvärv ibland väljs som 
finansieringsmetod? 

23. Finns det aspekter som Företaget inte tar hänsyn till enligt dig när operationell 
leasing används som finansieringsmetod?  

a. Vilka och varför? 
 
Övrigt 

24. Går det bra att ställa eventuella kompletterande frågor via telefon eller mail? 
 

 


