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Summary 

A difficulty for small businesses is how they raise capital for investment. Many small 

businesses began to use leasing as a financing alternative, despite the fact that leasing is not 

the cheapest form of financing. 

 

The purpose of this study is to examine and analyze the reasons why small businesses are 

using leasing as a financing option and how the lease financing has affected small businesses 

in terms of economic development. The study was restricted only to see the problem from the 

lessee's perspective. 

 

In the study, a qualitative research method has been used, to obtain a deeper knowledge of the 

investigated substance. The sample of small businesses was done through contact in 

Lidköping and Skövde. In the study, the data collection has been occurred through semi-

structured interviews. Questions have been sent in advance to the respondents so that they 

could prepare for the interview and then the respondents were visited at the company to carry 

out the interviews there. 

 

The theoretical frame of reference deals with a detailed description of different types of 

leasing and the pros and cons of leasing. The empiri presents the respondents answers to the 

questions asked by the paper authors such as the factors that play a major role in their choice 

of leasing as financing. The analysis compares and associates the characteristics of 

respondents with the theoretical frame of reference for example, if the benefits that 

respondents believe in leasing are consistent with what’s obtained in the theory. 

 

The essay authors have concluded that there are various reasons that small businesses use 

leasing to finance, for example by lifting the half-rate, eliminating the requirement for 

security, facilitating budgeting and that they do not want to commit their own capital. The 

results also show that leasing affects many small business economic developments, in terms 

of market development, investment, product development and number of employees. 



Sammanfattning 

En svårighet för småföretag är hur de anskaffar kapital för att investera. Många småföretag 

använder leasing som finansieringsalternativ, trots att leasing inte är den billigaste 

finansieringsformen. 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera varför småföretag använder leasing som 

finansieringsmöjlighet samt hur leasing som finansieringsform har påverkat småföretag när 

det gäller ekonomisk utveckling. Studien begränsas endast till att se problemet ur 

leasetagarens perspektiv. 

 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod använts för att kunna få fram en djupare kunskap 

om det undersökta ämnet. Urvalet av småföretag har skett genom kontakt i Lidköping och 

Skövde. I studien har datainsamlingen skett genom semi-strukturerade intervjuer. Frågor 

skickades i förväg till respondenterna så att de kunde förbereda sig inför intervjun och sedan 

besöktes respondenterna på företagen för att utföra intervjuerna där. 

 

I den teoretiska referensramen behandlas en närmare beskrivning av olika typer av leasing 

samt fördelar respektive nackdelar med leasing. I empirin redogörs respondenternas svar på 

de frågor som ställdes av uppsatsens författare som till exempel frågan om de faktorer som 

spelar en stor roll för deras val av leasing som finansieringsform. I analysen jämförs och 

sammankopplas synpunkter från respondenterna med den teoretiska referensramen 

exempelvis om fördelarna som respondenterna anser med leasing stämmer överens med vad 

som framkommer i teorin. 

 

Uppsatsens författare har dragit slutsatsen att det finns olika skäl till att småföretag använder 

leasing som finansieringsform såsom till exempel att lyfta halva momsen, slippa krav på 

säkerhet, underlätta budgeteringen samt att de inte vill binda sitt eget kapital. Resultatet visar 

även att leasing påverkar flera småföretags ekonomiska utveckling, när det gäller 

marknadsutveckling, investering, produktutveckling och antal anställda. 



Förord 

Under uppsatsprocessens gång har vi fått stöd som gjort att studien har varit möjligt att 

genomföra. 

Vi vill tacka vår handledare Joacim Samuelsson för hans synpunkter. 

Vi vill även tacka alla företag som har ställt upp på intervju, dessa är Fortis, Expert 

Lidköping AB, Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB och Lidköping Invest AB. 

Vidare vill vi tacka Helena Taubner som har läst igenom vårt arbete. 

 

Skövde 2009-06-09 
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1 INLEDNING 
 

 

Det första kapitlet presenterar en beskrivning av bakgrunden till uppsatsen. Här presenteras 

även problemformulering och syfte samt avgränsning. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Riksdagen fattade 2003 beslut om att införa nya förmånsrättsregler. Syftet med de reglerna 

var att underlätta företagsrekonstruktioner och få färre konkurser, men effekten av beslutet 

ledde till att bankerna inledde en omprövning av tiotusentals företagsbanklån och började 

kräva mer säkerheter från företagen. En undersökning som Svenskt Näringsliv genomförde 

2004 visade att ökade krav på säkerheten gör att det blir svårare för småföretag att låna 

pengar. Tillgången på kapital minskades därmed för många företag, som i sin tur ledde till 

negativa effekter på nyinvesteringarna och jobben i Sverige1. En väl fungerande 

kapitalmarknad är viktigt, för att småföretag ska kunna växa och utvecklas.2 Eftersom det blir 

svårt för småföretag att låna kapital från banker börjar småföretag använda andra 

finansieringsformer.3 Begreppet leasing har sitt ursprung från engelsk och amerikansk rätt4 

och innebär långtidsuthyrning, uthyrning av lös och fast egendom.5 Leasing har funnits sedan 

länge och i sin moderna form förknippas leasing sedan 1950-talet med USA. Såväl 

ekonomiskt som geografiskt har leasing ständigt varit i tillväxt. Ekonomiskt har leasing 

använts som finansieringsalternativ för att anskaffa tillgångar. Geografiskt har leasing 

etablerats i många länder och på grund av utvecklingen av leasing har särskilda regler införts i 

dessa länder.6 Ett leasingavtal kan klassificeras som ett finansiellt eller som ett operationellt 

leasingavtal. Klassificeringen av leasingavtal beror på de ekonomiska risker och förmåner 

som är förknippade med ägandet av leasingobjektet som kan finnas hos leasegivaren eller 

leasetagaren.7  

                                                 
1 www.svensktnaringsliv.se 
2 www.ac.cci.se (2004) 
3 www.svensktnaringsliv.se 
4 Millqvist, G. (1986), s. 25  
5 Arnesdotter, I. (1984), s. 5 
6 Tivéus, U. (1992), s. 157 
7 Samlingsvolym. (2008), s. 1009 
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1.2 Problemdiskussion 

Leasing är inte den billigaste finansieringsformen,8 trots detta är det många småföretag som 

använder leasing. Det kan bero på fördelarna som leasing har eller att småföretag inte har 

möjlighet till andra finansieringsalternativ. Leasing som finansieringsform erbjuder nya 

möjligheter för småföretag. Dessa möjligheter inbegriper att undvika onödig kapitalbindning, 

undvika onödig ökning av externa medel samt att det inte ställs några krav av långivaren 

angående säkerheten.9 Leasing har fortsatt att växa stadigt, detta har bidragit till att storleken 

på uthyrningen har ökat kraftigt. Leasetagare har blivit allt mer sofistikerade och nu för tiden 

får de många fördelar som exempelvis lägre leasingavgifter och förmånliga avtalsvillkor.10 

 

Många forskningar i Sverige, har visat att småföretag är mycket betydelsefulla för att skapa 

industriell utveckling, sysselsättning och allmänt välstånd.11 Småföretag befinner sig ofta nära 

sin marknad, då kan de tillgodose de lokala behoven bättre genom nära kontakter med kunder 

och andra företag. Därför det är viktig med flera och växande småföretag i Sverige.12 

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen är uppsatsen uppbyggd runt följande frågeställning: 

• Varför använder småföretag leasing som finansieringsform?  

•  Hur har leasing som finansieringsform påverkat småföretag?   

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera varför småföretag använder leasing som 

finansieringsmöjlighet samt hur leasing som finansieringsform har påverkat småföretag när 

det gäller ekonomisk utveckling. 

Studiens resultat kan vara intressant för småföretag, finansieringsbolag, ekonomstudenter, 

samt privatpersoner. 

 

                                                 
8 Nyström, J.-Å. (1981), s. 36 
9 Boman, P. (1985), s. 98 
10 Metawa, S.-A. (1995), s. 1 
11 www.ratio.se 
12 www.riksdagen.se (2005)  
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1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till hur leasing som finansieringsform påverkar småföretagens ekonomiska 

utveckling och till småföretag eftersom de oftast har svårigheter med sin finansiering. Studien 

begränsas endast ur leasetagarens perspektiv där studien utreder vilka fördelar som 

förekommer vid finansieringsformen leasing. Vidare begränsas studien till finansiell-, 

operationell- och restvärdeleasing. Vi tar hänsyn till olika avtal men redogör inte för hur dessa 

skall redovisas och vi redogör heller inte för redovisningen av leasingavgiften. 

 

När det gäller ekonomisk utveckling väljer vi att inkludera marknadsutveckling, investering, 

produktutveckling och antal anställda, men inte omsättning och inte heller den internationella 

marknaden. 

1.6 Definitioner 

Småföretag är företag som uppfyller minst två av de tre villkor13: 

– sysselsätter färre än 50 personer.  

– balansomslutning som inte överstiger 25 miljoner kronor per år. 

– nettoomsättning som inte överstiger 50 miljoner kronor per år. 

 

Leasingavtal är ett avtal där en leasegivare enligt avtalade villkor under en avtalad period ger 

en leasetagare rätt att använda objekt i utbyte mot betalningar.14 

 

Leasingperioden ”är den period under vilken leasetagaren avtalat att leasa en tillgång.”15 

 

Leasegivare är den som leasar ut ett objekt till en leasetagare. 

 

Leasetagare är den som leasar ett objekt av en leasegivare. 

                                                 
13 Samlingsvolym. (2008), s. 374 
14 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS. (2008), s. 298  
15 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS. (2008), s. 299  
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2  METOD 
 

 

I det andra kapitlet presenteras de metoder som har använts för att genomföra den här studien. Först 

inleds angreppssätt och kvalitativ och kvantitativ metod samt beskrivs uppsatsens datainsamling. Som 

avslutning i detta kapitel presenteras källkritik. 

 

 

2.1 Angreppssätt 

Vid en undersökning kan två olika angreppssätt användas. Det ena är ett deduktivt sätt och det 

andra ett induktivt sätt. Dessa anger varierande sätt som undersökaren kan arbeta med och för 

att relatera teori och empiri.16 Det deduktiva sättet utgår från teori och används vanligen inom 

naturvetenskapen. Medan det induktiva sättet utgår ifrån empiri och används vanligast inom 

samhällsvetenskapliga ämnen.17 

 

Vid ett induktivt sätt studeras undersökningsobjektet utan att ha förankrat undersökningen i en 

tidigare teori och utifrån den insamlade informationen och empirin, formulera en teori. 

Undersökaren vet inget om teorins generalitet och omfattning, eftersom den är baserad på ett 

empiriskt underlag.18 

 

 I studien har det arbetats efter det induktiva sättet för att få mer förståelse för småföretagen 

som har valts och det ämnet som studerats, och att studien utgår från empirin. Ett annat skäl 

till det här valet var att det i studera har undersökts ett samhällsvetenskapligt ämne, då där är 

det vänligt att arbeta efter ett  induktivt sätt. 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två metoder, kvantitativ metod och kvalitativ metod, som kan användas vid 

forskning och undersökningar. En kvantitativ metod vid forskning innebär mätningar vid 

datainsamlingar och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. En kvalitativ metod vid 

forskning innebär att datainsamlingen består av ”mjuk” data i form av intervjuer och tolkande 
                                                 
16 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 23 
17 Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2007), s. 117, 118 
18 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 24 
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analyser, för det mesta verbala analysmetoder av textmaterial. Den kvalitativa metoden 

implicerar olika vetenskapliga synsätt. Kvalitativ och kvantitativ metod kan kombineras vid 

en och samma undersökning men en absolut skillnad går inte att fastställa mellan dem. En 

grundläggande likhet som finns mellan dessa metoder är att de har gemensamma syften som 

att de är inriktade på att ge en bättre förståelse. Syftet med en kvalitativ undersökning är att få 

fram en djupare kunskap än den fragmenterade kunskap som oftast erhålls vid den 

kvantitativa metoden. 19  

 

En kvantitativa metod  ger ofta  vanligtvis kortfattade svar och det finns ingen möjligthet till 

följdfrågor, medan med kvalitativa metoden finns möjligthet att diskutera svaren med 

respondenten. En kvalitativ metod har därför valts till den här studien för att resultat som 

eftersträvas i studiens syfte skall tas fram i form av textmaterial genom intervjuer. Även att 

kunna erhålla en djup kunskap då den kvalitativa metoden är mest lämplig för studiens 

problemområde. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Först lästes det för att få kunskap och idéer. Sedan bestämdes vad som skulle undersökas och 

fastställde ett problem. Efter detta undersöktes och lästes en hel del litteratur som böcker, 

vetenskapliga artiklar samt information från Internet för det problemområdet som valdes. 

Litteraturen låg sedan till grund för vad som skulle undersökas. Därefter bestämdes vem 

studien skulle riktas till och hur studien skulle genomföras. Vi valde att rikta in studien på 

småföretag och att genomföra en kvalitativ metod. När detta var planerat och klart 

genomfördes undersökningen. Materialet bearbetades, behandlades och analyserades. I 

analysen jämfördes och sammankopplades synpunkter från respondenterna med den 

teoretiska referensramen. Efter analysen gjordes en slutsats, därefter rapporterades materialet 

och kunskapen. I studien har det hämtats in så mycket kunskap som möjligt om det 

problemområde som har undersökts genom att intervjua småföretag. Studien tar sin 

utgångspunkt i undersökningar och vid arbetet har det tagits del och utnyttjats vetenskaplig 

kunskap. Personer i småföretag har intervjuats för att få svar på frågor som uppsatsens 

författare ställde. 

 

 
                                                 
19 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 14 
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Figur 1. Plan på arbetsprocess. Källa: Egen källa 
 

2.4 Urval 

Studiens fokus ligger på hur leasing som finansieringsform har hjälpt småföretag med 

utveckling. Många e-mail skickades och telefonsamtal genomfördes med olika företag för att 

presentera syftet och vad som skulle uppnås med studien. Vi fick svar ifrån fyra företag, 

eftersom de uppfyllde kraven på definitionen av småföretag var det dessa som intervjuades. 

 

Småföretagen som undersöktes var Fortis, Expert Lidköping AB, Fotografen Ateljé Hans 

Doverholm AB och Lidköping Invest AB. Dessa småföretag ligger i Lidköping och i Skövde 

och valdes på grund av att uppsatsens författare skulle få möjlighet att träffa småföretagen för 

att kunna förstå deras information på en djupare plan. Valet påverkades även på grund av den 

geografiska placeringen.  

 

2.5 Datainsamling 

Vid datainsamling kan primärdata och sekundärdata användas. Primärdata är data som inte 

finns tillgängliga sedan tidigare, som samlas in för första gången. Sekundärdata är data som 

redan har samlats in av andra forskare.20 

 

I studien kommer primärdata att användas där informationen samlas in genom intervjuer från 

olika småföretag. I en stor del av studien har vi använt sekundärdata i form av information 

från böcker och Internet. Litteraturen har hämtats från biblioteket på Högskolan i Skövde. 

Dessutom har den elektroniska källan hämtats från Internet via sökmotorn Google. Vi har 

varit noga med informationen för att det skall vara relevant för uppsatsen. För att motivera 

personer i intervjuer att svara på frågor, måste syftet klargöras med intervjun. Det har varit 

viktigt att betona individens roll, att just dennes del är viktig. Det klargjordes för 

                                                 
20 Dahmström, K. (2005), s. 75 
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respondenterna hur dennes bidrag skulle användas och att det inte är 

konfidentiellt.Intervjumetodik 

Vid en intervju finns ett medgivande att delta och liknar mer eller mindre en konversation. En 

intervju är mer än en konversation och består av antaganden och kunskaper om situationen. 

Respondenten skall vara medveten och samtycka att det material som kommer fram under 

intervjun skall användas i forskningssyfte.21 Respondenten skall tala utförligt och utveckla 

sina idéer om de ämnen som intervjuaren tar upp. 

 

Fördelen med en personlig intervju är att den är lätt att kontrollera, de synpunkter och 

uppfattningar som kommer fram härstammar från en källa, alltså den intervjuade.22 Den som 

intervjuar kan förvänta sig mer detaljerade och fylliga data. Svarsfrekvensen blir även högre 

än andra tillvägagångssätt.23 En annan fördel är att den information som är lagrad på band kan 

tas i repris för att försäkra att informationen är korrekt, i och med att det är en lagrad 

verklighet.24 

 

Vid en kvalitativ undersökning kan ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade 

intervjuer användas. En ostrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren använder 

minnesanteckningar, det kan hända att intervjuaren ställer en enda fråga och respondenten får 

svara fritt om det valda ämnet. Vid en semi-strukturerad intervju skall frågor formuleras och 

ställas till respondenten i förväg. Semi-strukturerade intervjuer ger respondenten större 

flexibilitet under intervjuerna och har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.25 Det finns 

också nackdelar med metoden. Liksom dataanalys har semi- strukturerade intervjuer en 

tendens att producera data som inte är förkodade och har ett relativt öppet format. En annan 

nackdel är att intervjuer kräver resurser och tid,26 men detta minskades genom till exempel val 

av företag i samma geografiska område.  

 

Den intervjumetod som valdes var en semi-strukturerad intervju som bestod av en färdig lista 

med ämnen och frågor som skulle besvaras under intervjun. Den här metoden valdes för att få 

en djup förståelse för det problemområdet. Frågor skickades i förväg till respondenterna så att 

de kunde förbereda sig och tänka igenom vad de skulle säga, för att så mycket information 

                                                 
21 Denscombe, M. (2009), s. 231  
22 Denscombe, M. (2009), s. 235  
23 Denscombe, M. (2009), s. 29  
24 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 101 
25 Bryman, A. & Bell, E. (2005), s. 363 
26 Denscombe, M. (2009), s. 162, 163  
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som möjligt skulle tillhandahållas om det som skulle undersökas. Respondenterna besöktes på 

företaget för att utföra intervjuerna där. 

2.5.1 Bearbetning 

När informationen var samlad behövdes materialet bearbetas för att kunna besvara de 

uppställda frågorna.27 

 

Den metod som utgicks ifrån var metoden för tolkning av textmaterial och en kvalitativ 

bearbetning eftersom det i studien har arbetats med kvalitativa material. När en intervju 

genomfördes arbetades det med utskrivna texter, och inte med statistiskt material som siffror. 

Löpande analyser gjordes direkt efter intervjuerna. Enligt Runa Patel är fördelen med detta att 

det kan ge idéer om hur undersökaren ska gå vidare och att intervjun finns i färskt minne.28 

Vid studien användes en kvalitativ bearbetning av böcker, artiklar, vetenskapliga artiklar, 

elektroniska material och ljudinspelningar. 

 

2.5.2 Forskningsetik 

En undersökning skall vara etiskt försvarbar för personer som medverkar eller som berörs av 

resultatet.29 Studien utarbetades så att den blev etiskt försvarbar, och att personer som var 

inblandade i undersökningen inte kom till skada. Sammanställningen av intervjuerna har 

skickats till respondenterna för en koll. Respondenterna är medvetna om att deras namn syns. 

 

2.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet hos en mätning, med detta menas frånvaron av 

slumpmässiga, osystematiska, mätfel.30 Innebörden av en hög tillförlitlighet innebär att 

instrumentet skall ge samma data efter upprepade försök.31 

 

Forskare måste veta att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt och att god reliabilitet 

finns. Reliabilitet handlar om hur det motstår slumpinflytanden av olika arter. Brister 

förorsakar felvärden i objektets tillförlitlighet. Det kan bero på faktorer som inte kan 

                                                 
27 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 109  
28 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 119 
29 Patel, R. & Davidson, B., (2003), s 41 
30 Rosengren, K.-E. & Arvidson, P. (2002), s.198 
31 Denscombe, M. (2009), s. 424 
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kontrolleras eller så kan objektet vara känsligt för slumpmässiga variationer som erhåller 

olika värden vid upprepade mätningar. Om inte reliabilitet uppnås i studien skall olika försök 

göras så att undersökningen blir tillförlitlig. Reliabiliteten kan kontrolleras, ett sätt är att 

använda två observatörer vid samma tillfälle.32 

 

Uppsatsens författare anser att slumpen i reliabiliteten vid studien skulle kunna motstås om 

författarna håller sig till tillvägagångssättet och utesluter det som inte är väsentligt att ta upp. 

Uppsatsens författare anser även att samma värden skulle erhållas vid intervjuerna om samma 

småföretag intervjuades med andra intervjuare. 

 

2.7 Validitet 

Validitet kan sägas vara en överensstämmelse mellan vad som sägs skall undersökas och det 

som faktiskt undersöks. Det vill säga, när en undersökning skall göras måste forskaren veta att 

denne har en god validitet och det som undersöks skall åsyftas att undersöka.33 En viktig fråga 

som en forskare skall ställa sig är: hur vet intervjuaren att respondenten talar sanning? 

Forskaren kan göra kontroller för att bekräfta informationens uppgifter från andra källor. I 

stora drag kan validitet innebära att data och metoder är ”riktiga”. 

 

Vid forskningsdata handlar validitet om i hur stor utsträckning data reflekterar sanning och 

vid forskningsmetod inriktar sig validitet på om begreppets lämpliga antydningar mäts och 

om exakta resultat kan tillhandahållas. ”Validitet handlar om i vilken utsträckning 

forskningsdata och metoderna för att behålla data anses vara exakta, riktiga och 

träffsäkra.”34 

 

Vid studien har en så hög validitet eftersträvats som möjligt genom att båda uppsatsförfattarna 

varit närvarande vid varje intervju och att intervjuerna spelats in för att bevara informationen. 

Uppsatsförfattarna har under intervjun hela tiden fokuserat på att undersöka det som avsågs 

att undersöka. Efter intervjutillfällen fanns en möjlighet att kontakta respondenterna om något 

var oklart. 

 

                                                 
32 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 99, 100, 101  
33 Patel, R. & Davidson, B. (2003), s. 98, 99  
34 Denscombe, M. (2009), s. 425 
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2.8 Källkritik 

Vid studien har relativt gammal litteratur använts, för det har varit svårt att hitta nya böcker 

om leasing. En teori kan vara att det inte har förändrats så betydligt angående leasing och 

därför har det inte gjorts nya böcker eller uppdaterats gamla böcker. Vid studien ansågs det att 

de gamla böckerna innehöll värdefull fakta och gav en bra bild av forskningsområdet. 

Information från Internet har även använts i den här studien och har haft i åtanke att 

informationen skall vara aktuell. Under intervjun har det använts av en bandspelare. En 

nackdel med det här är att respondenterna inte vill lämna ut tillräckligt med information.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

I det tredje kapitlet redogörs den teoretiska referensramen som är betydelsefull för 

uppsatsens syfte. Den första delen beskriver vad investering och leasing innebär samt olika 

varianter av leasing. I den senare delen beskrivs leasingavgift och olika avtal. 

 

 

3.1 Vad är en investering 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet investering som placering av kapital till exempel 

i fastigheter.35 ”Med en investering avses en kapitalplacering som ökar eller vidmakthåller 

det bundna realkapitalet i företaget.”36 När det talas om investeringar menas det oftast 

anskaffning av anläggningar som exempelvis fastigheter och utrustning, eller utgifter som 

syftar till att påverka den situation som företag har på marknaden.37 

 

Med en investering sparas utgifter38 och utgör satsningar för att utveckla eller förändra en 

verksamhet mot en ökad ekonomisk effektivitet så som en förbättrad lönsamhet.39 I en 

investeringssituation är det vanligt att flera alternativ finns och att dessa ska klassificeras efter 

lönsamhet.40 

 

3.2 Vad är leasing 

Leasing är ett begrepp, som tidigare nämnts vid inledningen, och det innebär 

långtidsuthyrning, uthyrning av lös och fast egendom.41 Leasing är ett alternativ som kan tas 

till för att finansiera resurser och för att klara en tillfällig kapitalbrist. Ett sätt att tolka leasing 

är att det handlar om resursallokering från den som har resurser, leasegivaren, till den som 

saknar resurser, leasetagaren.  

                                                 
35 www.nationalencyklopedin.se (2009) 
36 Bergknut, P., Elmgren-Warberg, J. & Hentzel, M. (1993), s. 286 
37 Asztély, S. (1997), s. 3 
38 Asztély, S. (1997), s. 1 
39 Alpenberg, J., Karlsson, F. (2005) s. 40 
40 Greve, J. (2007), s. 105 
41 Arnesdotter, I. (1984), s. 5  
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Det finns två väsentliga strukturer av leasing, operationell leasing och finansiell leasing.42 Ett 

leasingavtal ger leasetagaren nyttjanderätt men inte äganderätt till ett objekt, mot betalning av 

leasingavgifter. Leasingavgifterna skall under leasingperioden täckas helt eller delvis av 

leasegivarens kredit och avskrivningskostnader för leasingobjektet.43 

 

3.3 Leasing som finansieringsform 

Leasing har blivit en konkurrenskraftig finansieringsmöjlighet, inte bara när det gäller 

industriell utrustning utan även vid bilar. Leasing kräver relativt litet investerat kapital, vilket 

gör att kapital frigörs till andra investeringar. De vanligaste alternativen till leasing är 

självfinansiering samt bank- och leverantörskrediter. Vid jämförelse mellan leasing och 

självfinansiering, kan leasing ändå framstå som ett billigare alternativ. Bankkrediten är 

billigare än leasing men kräver säkerhet vid banklån och vid leverantörskrediter är kravet högt 

på kontantinsatsen. Idag har leasing utvecklats och används som en finansieringsform som 

riktar sig till både företag och privatpersoner.44 

 

3.4  Huvudformerna av leasing 

3.4.1  Finansiell leasing 

Finansiell leasing är en tjänst som näringsidkare tillhandahålls genom särskilda 

leasingbolag.45 Tjänsten innebär att leasegivaren köper in utrustning anvisad av leasetagaren. 

Leasegivaren äger utrustningen medan nyttjanderätten upplåts till leasetagaren, genom ett 

leasingavtal under en leasingperiod som bland annat är anpassad till utrustningens 

ekonomiska livslängd.46 Tidsperioderna omfattar oftast tre år eller mer och kan inte sägas upp 

av leasetagaren innan leasingavtalet förfaller.47 

 

Skulle leasetagaren fortfarande vara intresserad av hyresobjektet efter leasingperioden, kan 

leasetagaren fortsätta utnyttja objektet mot en lägre leasingavgift, till exempel en tolftedel av 

den ursprungliga avgiften. En leasetagare har ekonomiska förmåner och bär samtidigt själv de 

ekonomiska risker som förbinds med ägandet av ett objekt. Eftersom leasegivaren har 
                                                 
42 Wramsby, G & Österlund, U. (1999), s. 144, 150  
43 Green, E. (1985), s. 29  
44 Nyström, J.-Å. (1981), s. 7, 36-37 
45 Boman, P. (1985), s. 101 
46 Boman, P. (1985), s. 101 
47 Wramsby, G. & Österlund, U. (1999), s. 144 
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äganderätten till objekt under avtalstiden behöver leasetagaren inte ställa säkerheter. 

Finansiell leasing används mest för objekt som till exempel maskiner och datorer.48 

Leasetagaren står själv för service, underhåll, försäkringar eller andra garantier avseende den 

leasade tillgången, men åtnjuter den garanti och service som leasegivaren försäkrat i 

köpeavtalet.49 För leasetagaren innebär finansiellt leasingavtal en förpliktelse att betala en 

ersättning som motsvarar objektets verkliga värde och kostnad för dess finansiering.50 

 

Med följande modell, se figur 2, visas hur finansiell leasing fungerar mellan tre parter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Så fungerar finansiell leasing. Källa: Hansson, S. (1998). 

 

Det är tre parter som är inblandade i en finansiell leasingaffär, en leverantör, en leasetagare 

och en leasegivare. En leasetagare väljer en leverantör som tillsammans beslutar ett pris, 

leverans och installationsvillkor med villkor att leasegivaren skall träda in som köpare och 

upprätta ett leasingavtal. Det är leasegivaren som köper objektet, levererar detta till 

leasetagaren och betalningen skall ske kontant till leverantören. Leasetagaren skall betala hyra 

till leasegivaren enligt kontraktet och vid hyrestidens utgång får leasetagaren fortsätta att hyra 

objektet till en stark reducerad hyra eller köpa objektet.51 

 

3.4.2 Operationell leasing 

Operationell leasing liknar en vanlig hyressituation med ett avtal mellan en leasegivare och 

leasetagare. Leasegivaren hyr ut objekt till leasetagaren mot en avgift. Leasegivaren skall stå 

för allt ägaransvar såsom vissa ekonomiska risker till exempel service, underhåll och 

                                                 
48 Larsson, C.-G. (1995), s. 194 
49 www.esv.se (2006 a) 
50 Tegin, Å. (1997), s. 95 
51 Hansson, S. (1998), s. 73 
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försäkringar. Kostnaden för detta inkluderas i leasingavgiften Eftersom utrustningen leasas ut 

till flera kunder efter varandra krävs upprepade terminaloperationer av leasegivaren, till 

exempel renovering, lagring och transporter.52 Avtalet kan sägas upp av leasetagaren utan 

extra kostnad, eftersom kostnad av uppsägningen täcks i leasingavgiften vilket inte är fallet 

för finansiell leasing. Avtalstiden löper oftast under en kortare tidsperiod.53 När kunden är 

osäker om ett objekts tekniska egenskaper, blir operationell leasing en lämplig form att 

använda.54 Ett exempel på en operationell leasing är en invecklad och specialiserad 

utrustning, som stora kontorsmaskiner.55 

 

Med följande modell, se figur 3, visas hur operationell leasing fungerar mellan 

tvåpartsförhållande. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Så fungerar operationell leasing. Källa: Egen källa. 

 

Operationell leasing fungerar som ett tvåpartsförhållande mellan leasegivare och en 

leasetagare. Leasegivaren hyr ut utrustning till leasetagaren som betalar leasingavgift till 

leasegivare enligt kontraktet.56  

 

3.5  Restvärdeleasing 

Restvärdeleasing innebär att avtalstiden inte motsvarar objektets ekonomiska livstid, med det 

här påverkas de avgifter som kunden skall betala.57 Utgångspunkten för leasingens upplägg är 

                                                 
52 Boman, P. (1985), s. 100 
53 www.esv.se (2006 b) 
54 Green, E. (1985), s. 34 
55 Adlercreutz, A. (2001), s. 160 
56 www.esv.se (2006 b) 
57 Millqvist, G. (1986), s. 33, 34 
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att objektets restvärde skall motsvara marknadsvärdet. För att undvika ett stort glapp mellan 

restvärde och marknadsvärde kan det läggas in en förhöjd första leasingavgift.58  

Det icke avskrivna restvärdet kvarstår vid avtalstidens slut. Leasegivaren kan sälja objektet 

till en tredje part eller kan restvärdet ingå i beräkningsunderlaget för ett nytt leasingavtal med 

kunden.59 Det är leasetagaren som har ansvaret för restvärdet efter leasingperioden vid 

finansiell leasing medan leasegivaren har ansvaret för restvärdet vid operationell leasing.60 

 

3.6 Klassificering av leasingavtal 

Vid leasingavtalets början sker en klassificering av ett avtal. Ett leasingavtal kan klassificeras 

som ett finansiellt leasingavtal eller operationellt leasingavtal. Det finns olika villkor som 

skall uppfyllas för att ett avtal skall kallas ett finansiellt leasingavtal:61 

 

1. Leasetagaren har rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger ett förväntat 

verkligt värde. 

2. Nuvärdet av leasingavgifter vid leasingavtalets början skall vara lika stort som 

leasingobjektets verkliga värde. 

3. Leasingperioden skall täcka huvuddelen av leasingobjektets ekonomiska livslängd. 

4. Endast leasetagare skall använda objektet utan väsentliga förändringar. 

                                                 
58 www.leasing.se 
59 Millqvist, G. (1986), s. 33, 34 
60 www.leasing.se 
61 Samlingsvolym. (2008), s. 1010 
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Det finns andra situationer eller villkor som enskilt eller tillsammans indikerar när ett 

finansiellt leasingavtal förekommer:62 

 

1. En leasetagare skall bära förluster om leasetagaren säger upp ett avtal i förtid. 

2. Vinster och förluster som hänför sig till ändringar av det verkliga värdet av objektets 

restvärde övergår till leasetagaren. 

3. En leasetagare har möjlighet att förlänga ett avtal mot en avgift som är mindre än den 

marknadsmässiga avgiften. 

 

Se Bilaga 1 – Klassificering av leasingavtal 

 

3.7 Leasingavgiften 

Leasingavgiften är en viktig del i ett leasingavtal som normalt betalas i förskott, vilket innebär 

att den första betalningen sker i anslutning i början av leasingavtalet. Leasingavgiftens storlek 

kan variera mellan olika år och är beroende av restvärdet som gäller vid leasingperiodens 

slut.63 I regel är räntan rörlig vilket betyder att avgiften även kan variera beroende på räntan.64  
Leasingavgiften uttrycks i procent av leasingobjektets anskaffningsvärde. Avgiften beräknas 

som annuiteter, vilket innebär att räntekostnaden är hög i början och amorteringen är liten 

varefter räntekostnaden minskar och amorteringen ökar.65 Leasingavgiften skall täcka 

finansieringsgivarens kostnader för administration, ränta, risk samt att större delen av 

objektets anskaffningskostnad skall täckas och bringa leasegivare en vinst.66 

 

3.8  Fördelar med leasing 

Idag används leasing vid finansiering av olika typer av objekt som till exempel fordon, 

maskiner och datorer. Att använda sig av leasing har många fördelar jämfört med att göra en 

investering med egna medel eller lånefinansiering. Det blir mycket enklare för leasetagaren att 

budgetera kostnaderna, då leasetagaren vet hur utgifterna ser ut varje månad.67 

                                                 
62 Samlingsvolym. (2008), s. 1010 
63 Tegin, Å. (1997), s. 87  
64 www.esv.se (2006 a) 
65 Larsson, C.-G. (1995), s. 195  
66 Arnesdotter, I. (1984), s. 26  
67 www.swedbank.se 
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Vid leasing minskas inte kapitalet med hela leasingavgiften utan en fördelning sker med 

leasingavgiften över leasingperioden.68
 Då kan leasetagaren behålla sin handlingsfrihet.69 En 

leasetagare har en möjlighet att leasa en ny utrustning även om leasetagaren inte kan ställa 

nödvändig säkerhet för ett banklån eller om leasetagaren inte har tillräckligt med likvida 

medel för handpenning vid avbetalningsköp och detta skulle kunna leda till en del bra 

möjligheter som exempelvis en ökad produktion. En av leasingens främsta fördelar är att det 

ger möjlighet till snabbare avskrivningsavdrag för utrustningen än andra finansieringsformer 

kan göra. Detta görs genom att leasingavgiften fördelas över leasingperioden med höga 

leasingavgifter de första åren och med låga leasingavgifter de senare åren.70 

 

Maskinhyra är fullt avdragsgill för leasetagare, då hyran sänker det beskattningsbara 

resultatet.71 Leasing har gjort det möjligt för småföretag att kunna följa den snabba 

teknologiska utvecklingen och leasetagaren har då en möjlighet att byta den gamla 

utrustningen mot en ny utrustning, detta sker framför allt vid operationell leasing.72 

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill och dras av som en kostnad.73 Vid leasing av 

datorer och inventarier skall hela momsen lyftas, men företag kan vid leasing av tjänstebil 

lyfta halva momsen.74 Det här gäller inte vid leasing av taxirörelse, då hela momsen skall 

lyftas.75 

 

Här är en kort sammanfattning med leasings fördelar: 

 

• Leasetagaren vet i förväg hur mycket kostnaden kommer att vara under 

leasingperioden. 

• Leasetagaren kan anpassa avskrivningstakten mot värdeutvecklingen. 

• Leasetagaren behöver inte binda eget kapital. 

• Leasetagaren får en nyttjanderätt men inte en äganderätt till ett objekt. På detta sätt 

påverkas inte soliditeten negativt. Företagets kreditvärdighet behöver då inte 

försämras. 

• Inga säkerheter eller kontantinsatser behöver lämnas av leasetagaren. 

                                                 
68 Arnesdotter, I. (1984), s. 9, 10 
69 www.seb.se 
70 Arnesdotter, I. (1984), s. 12, 13 
71 Hansson, S. (1998), s. 74 
72 Green, E. (1985), s. 11 
73 www.wasakredit.se 
74 www.moms-info.se (a) 
75 www.moms-info.se (b) 
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• Leastagaren kan öka sin handlingsfrihet och sin affärsmöjlighet. 

• Att leasa maskiner är skattemässigt avdragsgill för leasetagare. 

• Leasing gör det möjligt att följa den teknologiska utvecklingen.  

• Med leasing kan halva momsen lyftas när det gäller tjänstebilar. 

 

3.9  Nackdelar med leasing 

Leasing är inte alltid den bästa finansieringsformen, då det finns nackdelar med denna form. 

Räntan är ingen styrka för leasing. Ett leasingavtal kräver en högre ränta än räntan på bank. 

Skulle leasingtagaren endast vara intresserad av priset passar andra finansieringsformer bättre 

än leasing. Vid finansiell leasing skall leasingtiden motsvara utrustningens ekonomiska 

livslängd och vid leasingtidens slut skall leasetagaren betala den totala summan av 

anskaffningsutgiften samtidigt som leasegivaren skriver av utrustningen fullt ut. Vid denna 

tidpunkt är utrustningen inte helt utan marknadsvärde och detta värde skall tillfalla 

leasegivaren vilket det inte skulle ha gjort vid andra finansieringsformer. Trots att säkerhet 

inte krävs, förekommer det att leasegivaren kräver att leasetagaren skall betala en del av 

leasingavgiften i förskott. En annan nackdel är att leasetagaren inte kan säga upp 

leasingavtalet i förtid vid finansiell leasing. Leasetagaren har då inte någon möjlighet att byta 

ut sin utrustning under leasingperioden, om inte leasegivaren är villig till det.76 En nackdel 

med operationell leasing är att den drar ganska höga kostnader.77 

 

3.10  Köpeavtal 

Det finns två avtal som skall beaktas vid leasingprocessen, köpeavtal och leasingavtal. För att 

leasegivaren skall kunna hyra ett objekt till leasetagaren måste leasegivare köpa objektet från 

en leverantör. Då skall ett köpeavtal upprättas. Köpeavtalet är mellan en leverantör, som säljer 

objektet, och en leasegivare, som köper objektet.78 

 

                                                 
76 Arnesdotter, I. (1984), s.  9, 10 
77 Hansson, S. (1998), s. 76 
78 Millqvist, G. (1986), s. 46  
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3.11 Leasingavtal 

Leasingavtal skiljer sig från andra kontraktstyper som lutar sig mer åt det traditionella hållet.79 

Leasingavtal är ett avtal mellan en leasegivare och en leasetagare. Köpeavtalet utgör ett 

viktigt underlag för leasingavtalet.80 Leasingavtalen skall vara detaljerade och noggrant 

reglera parternas rättigheter och skyldigheter.81 Leasingavtalet gör att leasetagaren inte har en 

självständig rätt att vända sig direkt mot leverantören på grund av köpeavtalet som 

leverantören har med leasegivaren.82 Ett leasingkontrakt har sina fördelar som kan vara 

lönsamt för leasegivaren och leasetagaren. Fördelen för leasegivaren kan bestå i 

avskrivningsunderlaget, avkastning på egna medel och rabatter vid stora inköp. Fördelen för 

leasetagaren är bland annat att amorteringar kan dras i resultaträkningen och att 

balansräkningen inte belastas på grund av denna låneform. Leasingkontrakt förevisar 

säsongsmässiga mönster. Ett exempel är att antalet leasingkontrakt ökar mot slutet av ett 

budgetår. Anledningen till detta är att pengarna i investeringsbudgeten tagit slut.83  

 

Meddelar inte leasetagaren senast en bestämd tidpunkt att de inte önskar att förlänga 

kontraktet skall kontraktet förlängas ett år. Leasingperioden skall dock inte överstiga 15 år 

tillsammans med förlängningar.84 Leasingavtal har ett antal huvudpunkter som är 

nödvändiga85: 

 

- Leasegivaren har rollen som accepterande och blir bunden när avtalet undertecknas av 

leasetagaren. 

- Leasingavtalet skall vara i skriftlig form. 

- Förekommer tillägg skall det vara skriftligt och undertecknat av båda parterna för att 

det skall godkännas. 

- Leasegivaren har rätt att säga upp avtalet vid goda skäl såsom till exempel vid 

leasetagarens avtalsbrott om leasetagaren inte betalar i tid eller vanvårdar objektet. 

- Risken övergår från leasegivaren till leasetagaren och leasetagaren befrias då inte från 

sina plikter om en olyckhändelse skulle ske. 

- Ändring eller byggnation på objektet är inte tillåtet för leasetagaren. 

                                                 
79 Wramsby, G. (1999),  s. 144, 150  
80Adlercreutz, A. (2001), s. 160 
81 Millqvist, G. (1986), s. 47 
82 Nyström, J.-Å. (1981), s. 10 
83 Wramsby, G. (1999),  s. 144, 150  
84 Green, E. (1985), s. 30 
85 Millqvist, G. (1986), s.  47, 48, 49 
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- Orsakar objektet skada till en tredje man skall leasetagaren ansvara för skadorna och 

ersätta leasegivaren med skadestånd för skadorna. 

- Svensk lag skall tillämpas vid avtalet. 
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4  EMPIRI 
 

 

I det här kapitlet skall sammanställningen från intervjun presenteras där de fyra småföretag 

har intervjuats. 

 

 

4.1 Intervju hos Fortis med Jenny Söderlund 

Intervjun inleddes med att Jenny Söderlund berättade om sin bakgrund, vilka utbildningar hon 

läst och tidigare anställningar. Söderlund har produktionsledarutbildning i grunden, efter det 

läste hon kurser inom ekonomi, bland annat marknadsföring och redovisning för att kunna 

söka sig till nya intressanta arbeten. På Fortis har hon ansvar för företagets redovisning och 

huvudansvaret inom finansiering. Fortis är ett småföretag som bildades 2002 i Lidköping och 

företagets omsättning ligger på 27 miljoner och har fem anställda. Företaget arbetar med att 

köpa in inredningsprodukter för att sedan sälja dem till andra företag. De erbjuder också 

tjänster som till exempel inredning och design av kontor till sina kunder. 

 

Fortis började redan från start att leasa olika slags utrustning för att lösa sitt 

investeringsbehov. Syftet var även att inte behöva lämna säkerhet, att underlätta 

budgeteringen och avskrivning. Söderlund menade att syftet med leasing är det samma idag 

som det var från början, och menade vidare att det är enkelt och smidigt därför att de får veta i 

förväg hur stor kostnaden blir. Företagets respondent anser att de har stora valmöjligheter med 

leasing, exempel när det egna kapitalet blir över används detta till att investera i aktier och 

renovera fastigheter. Idag leasar Fortis bland annat bilar, datorer, kamerautrustning, 

telefonväxel, samt kopiator. Leasegivare som Fortis samarbetar med är bland annat Toyota 

och Telia. Faktorer som beaktas vid val av leasing är räntor som skall vara låga, enkelheten 

med att leasa och hur moms- och skattereglerna förhåller sig. 

 

Fortis använder sig av restvärdeleasing som kan utnyttjas vid nästa beräkningsunderlag vid 

leasingavtal. Söderlund tillägger att leasingavtal som undertecknas med leasegivare ska vara i 

skriftligt form, och innan leasingavtalets utgång brukar Fortis meddela leasegivare om de vill 

förlänga leasingkontraktet. Fortis ansvarar inte för underhåll av utrustningen och deras 
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leasegivare ställer inga särskilda krav på Fortis förutom att objekten skall vara försäkrade. 

Företaget brukar betala sina leasingavgifter månadsvis i förskott när det gäller bilar och 

betalar kvartalsvis i förskott när det gäller andra utrustningar. En nackdel med leasing är att 

det kan vara lite dyrt, anser företagets respondent. Fortis anser att det hade funnits en viss 

skillnad om de inte hade haft leasing. Fortis anser även att leasing har haft en stor betydelse 

för företagets ekonomiska utveckling när gäller sysselsättning och marknadsutveckling. De 

har kunnat anställa mer personal. Med leasing har Fortis fått tillgång till bra maskiner som de 

sedan har kunnat köpa till ett fördelaktigt pris. Detta har bidragit till bättre investering och 

företaget hade inte varit lika effektivt utan leasing. 

 

De har tidigare haft problem med kontantköp angående datorer, då de inte kunnat byta ut 

dessa när en ny teknik hela tiden uppstod, men med leasing blev det lättare att byta ut 

utrustningen. Söderlund menar att Fortis tänker fortsätta med leasing i framtiden särskilt när 

det gäller bilar, om inte skatte- och momsreglerna ändras. 

 

4.2 Intervju hos Expert Lidköping AB med Andreas Ha nsson 

Den som intervjuades var Andreas Hansson som är VD och styrelseordförande i företaget 

Expert Lidköping AB. Han har tidigare läst till marknadsekonom på Handelshögskolan i 

Göteborg. Hansson har drivit Expert i Lidköping AB sedan 1994. Företaget har nio anställda 

och omsätter 30 miljoner per år. Expert Lidköping AB tar bilder och erbjuder kunder 

lösningar inom ljud, bild, telefon, vitvaror, data samt säljer hemelektronikvaror. 

 

Företaget använder inte leasing för att lösa sitt finansieringsproblem utan för att utnyttja 

fördelar som denna finansieringsform har. Hansson tittar på de faktorer som är mest 

ekonomiskt gynnsamma vid val av finansieringsform och anser att de tjänar mest på 

finansieringsformen leasing. De använder leasing trots att det är dyrare att leasa än att köpa 

objektet, nämner företagets respondent. Han tycker att leasing är en fantastisk 

finansieringsform i företagsstartfasen. 

 

Expert Lidköping AB leasar mest bilar och fotolabbsutrustning. Den variant av leasing som 

företaget använder sig av är finansiell leasing och leasegivare som Expert skriver avtal med är 

Swedbank och Volvo. Leasegivarna ställer inga särskilda krav förutom att objekten skall vara 

försäkrade. Expert betalar sin leasingavgift månadsvis i förskott och Hansson menar att det är 
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för periodiseringens skull, allt för att förenkla bokföringen. En fördel som Expert utnyttjar är 

att lyfta halva momsen vid leasad tjänstebil, erhålla ekonomiska fördelar med leasing och 

detta är en anledning som får Expert att använda leasing. Företaget har kunnat erbjuda kunder 

bättre service och tjänster då de har kunnat anskaffa ny och fräsch utrustning. Expert 

Lidköping AB har även utvecklats snabbare både marknadsmässigt och produktmässigt, 

kunnat ha färre anställda, minskat kostnader och detta har varit positivt för dem. Trots att 

företaget inte har några finansieringsproblem, tror företagets respondent att de kommer att 

leasa i framtiden för att kunna utnyttja de fördelar som leasing ger och eftersom att de tjänar 

ekonomiskt på det. En nackdel som Expert anser är att inventarierna inte har ett högt värde 

vid den ekonomiska livslängdens slut. Expert ser leasing som en finansieringsform för stora 

utgifter men inte för små utgifter, annars blir det för kostnadskrävande. Syftet är det samma 

idag som från början och Hansson ”jämför leasing med en kostnadsjakt”. 

 

4.3  Intervju hos Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB 

Intervjun gjordes med Erik Doverholm som har hand om ekonomin i företaget Fotografen 

Ateljé Hans Doverholm AB i Skövde. Doverholm läste ekonomi på gymnasiet och arbetar nu 

som fotograf. Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB är ett familjeföretag som tar bilder och 

erbjuder kunder tjänster som renovering och reparation av bilder. Fotografen Ateljé Hans 

Doverholm AB är ett småföretag med två anställda och har funnits sedan 1964. År 1989 blev 

företaget ett aktiebolag och det var då företaget började leasa kostsamma kameror och datorer. 

 

Enligt Erik Doverholm är leasing en väldigt bra finansieringsform, eftersom de inte har andra 

finansieringsalternativ för att lösa sitt investeringsbehov. Företaget använder operationell 

leasing och samarbetar med två olika leasegivare som har ansvar för underhållet av 

utrustningarna. Företaget har inte haft några problem med sin leasegivare eftersom företagets 

respondent anser att leasingavtal är noggrant reglerade så att varje part vet sina rättigheter och 

skyldigheter. Leasegivarna ställer inga särskilda krav förutom att företaget skall betala i tid 

och att objekten skall vara försäkrade. En nackdel som Doverholm anser med leasing är att 

det kan vara relativt dyrt. Leasing ger företaget möjligheten att anskaffa nya utrustningar utan 

att behöva binda kapital. Erik Doverholm menade vidare att leasing har samma syfte idag som 

när de började. Anledningen till att företaget leasar är att de inte har råd att köpa sin 

utrustning och att deras arbete alltid kräver aktuella utrustningar. Leasing har hjälpt företaget 

att gå vidare och utvecklas på marknaden eftersom de på grund av leasing kan erbjuda 
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kunderna snabba tjänster med bättre kvalitet. Enligt Erik Doverholm ger leasing en bättre 

möjlighet att konkurrera med andra på marknaden. Företaget betalar sina leasingavgifter 

kvartalsvis och detta anser företaget vara positivt eftersom de på det sättet får mera tid på sig 

att betala. Doverholm anser att det är bättre att leasa än att ta ett banklån eftersom banken 

kräver säkerhet. Han tror också att deras bransch behöver nya utrustningar och att köpa alltid 

nya utrusning för lånade pengar blir kostsamt på grund av ränta som samlas ihop under flera 

år. Företaget tänker fortsätta att leasa i framtiden eftersom de tycker att de tjänar på leasing 

och eftersom marknaden alltid utvecklas. De har då en möjlighet att byta ut sin utrustning och 

göra en kontinuerlig uppgradering. 

 

4.4  Intervju hos Lidköping Invest AB med Torbjörn Rundkvist 

Den intervjuade är ägare till Lidköping Invest AB. Han heter Torbjörn Rundkvist och jobbar 

själv i företaget. Rundqvist har en magisterexamen i marknadsföring från Handelshögskolan i 

Göteborg. Lidköping Invest AB är ett investmentbolag som är grundat på unika nätverk. 

Företagets huvudinriktning är att erbjuda långsiktig finansiering, kompetens och erfarenhet 

till entreprenörer i Lidköping med omnejd. 

 

Lidköping Invest AB använder leasing som finansieringsalternativ trots att de inte har 

finansieringsproblem. Anledningen till att de leasar är att de inte vill binda kapital, de vill inte 

att resurser försvinner från företaget. Rundkvist anser att leasing är ett bra sätt för att 

finansiera verksamhet. Företaget vill hellre leasa än att låna kapital från en bank, detta är inte 

på grund av att banken ställer säkerhet krav utan att det enligt Rundkvist är ett lätt och smidigt 

sätt. Lidköping Invest AB leasar en bil och använder finansiell leasing, då de har nyttjanderätt 

och har själv ansvar för de ekonomiska riskerna. Företaget undertecknar leasingavtal med en 

leasegivare, Nordea, som inte ställer något krav på Lidköping Invest AB. 

 

Rundkvist nämner även att leasingavtal är detaljerade och lätta att följa och de har möjlighet 

att förlänga avtalet mot en avgift som är mindre än den marknadsmässiga avgiften. Andra 

fördelar med leasing som Rundqvist nämnde, var att leasing är ett smidigt sätt att investera,  

att det är lätt att överblicka kostnaderna, att det frigör kapital samt att det har hjälpt företaget 

med den ekonomiska utvecklingen. Lidköping Invest AB har kunnat fördubbla sitt kapital 

som annars hade blivit bundet om de hade köpt en bil istället. Detta kapital har investerats i 

aktier. En viktig fördel är också att avskrivning har kunnat göras snabbare vid leasing, det 
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hade inte varit möjligt vid köp, anser Rundkvist. Trots att nackdelen är att det är dyrare med 

leasing än köp, väger fördelarna vid val av leasing tyngre. Lidköping Invest AB har betalat 

sina avgifter månadsvis i förskott, det är ett bra sätt menar Rundkvist, och har inte haft några 

problem med sin leasegivare. Deras syfte med leasing är det samma idag som tidigare och 

företaget tänker fortsätta med leasing i framtiden.  
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5 ANALYS 
 

 

I det här kapitel skall analysen av undersökningen och en jämförelse mellan respondenterna 

samt de teoretiska delarna i arbetet presenteras. 

 

 

5.1 Analys av Fortis 

Vad som har framgått av den empiriska undersökningen är att Fortis behöver externa 

finansieringar och att de, med sitt nuvarande kapital, inte skulle kunna lösa sitt 

investeringsbehov. Därför är leasing en ekonomiskt fördelaktig lösning för Fortis. Leasing ger 

dem möjlighet att anskaffa utrustning för att kunna driva verksamheten. Erling Green 

framhäver i sin bok Leasing i Sverige, att leasing gör det möjligt att följa den snabba 

teknologiska utvecklingen, något som gör att småföretag kan erbjuda snabbare tjänster. Detta 

stämmer överens med vad företagets respondent nämnde, det vill säga att den främsta 

anledningen till att Fortis använder leasing är att kunna underlätta redovisningen och ha 

möjlighet att erbjuda sina kunder nya och snabbare tjänster. 

 

I samband med informationen från både empiri och studiens teori anser uppsatsen författare 

att leasing är en bra finansieringsform för småföretag då de inte behöver binda kapital, det blir 

enkelt att budgetera och fördelaktigt för småföretaget att känna till leasingavgiften i förväg 

samt att kapital som blir över investeras i aktier. 

  

Banker kräver en stor säkerhet från småföretag för att de skall kunna låna kapital, medan 

leasegivare inte har särskilda krav på småföretag. Detta framkommer i teorin som Ingrid 

Arnesdotter beskriver i sin bok Finansiell leasing och vilket motsvarar med vad företagets 

respondent nämnde att inga särskilda krav ställs från leasegivaren utan att det räcker med 

företagsförsäkring. Företagets respondent tror att det är lättare att leasa än att låna från bank, 

eftersom det är en lång process som ett företag skall gå genom för att få låna kapital hos 

banken. För Fortis är de viktigaste faktorerna vid finansiering enkelheten och kostnaden. 

Fortis har tidigare provat att köpa datorer kontant, men detta var ett problem för Fortis för de 

kunde inte byta ut datorerna och anpassa sig till den nya tekniken. Leasing blev då en bra 
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lösning på detta problem för företaget.  Enligt Erling Green det finns en stor möjlighet för 

leasetagaren att kunna byta ut sin utrustning vid användning av leasing. Det som även 

underlättar för Fortis att använda leasing som finansieringsform är att de har olika leasegivare 

som de har att välja mellan. 

 

Det företagets respondent beskrev angående företagets restvärdeleasing stämde överens med 

vad Göran Millqvist påpekar i sin bok Finansiell leasing, att avtalstiden inte motsvarar 

objektets ekonomiska livstid och att restvärdet ingår i beräkningsunderlaget om de skulle vilja 

leasa igen från samma leasegivare. Fortis står inte själva för underhållet för utrustning när de 

skriver på leasingavtal, något som underlättar arbetet för företaget. 

 

Företagets respondent anser att om företaget skulle behöva ytterligare kapital i framtiden är 

det leasing som i första hand skall användas som extern finansieringsform på grund av de 

fördelar som leasing tidigare har hjälpt Fortis med. Investering med hjälp av leasing ledde till 

att företaget ökade sin personal eftersom de hade växt på marknaden. I samband med 

informationen från empiri uppfattar uppsatsens författare att om Fortis inte hade använt 

leasing skulle de inte klara sig så bra på marknaden och de skulle inte vara lika utvecklade 

som de är idag, eftersom utrustningen utgör en viktig del i deras arbete. 

 

5.2  Analys av Expert Lidköping AB 

I empirin framkom det att Expert Lidköping AB har många investeringsalternativ men när de 

skall investera väljer de det alternativ som mest är ekonomiskt fördelaktiga, detta stämmer 

överens med vad Jan Greve anser i boken Modeller för finansiell planering och analys. Av 

information från empiri uppfattar uppsats författarna att företaget har en stor likviditet och att 

de inte har finansieringsproblem. Uppsats författarna anser att företaget behöva leasing nu och 

i framtiden, eftersom deras bransch hela tiden är i behov av moderna maskiner som 

underlättar deras arbete, och med hjälp av leasing kan hela tiden byta ut sin utrustning. Den 

variant av leasing som företaget använder sig av är finansiell leasing då de har ansvar för 

underhåll och reparation, det här stämmer överens med vad som står i studiens teorin.86 Att 

inventarierna inte har ett högt värde vid den ekonomiska livslängdens slut, hindrar inte Expert 

från att leasa, och det är på grund av de fördelar som leasing frambringar. Expert Lidköping 

AB är marknadsledande och har utvecklats både marknadsmässigt och produktmässigt. Det 
                                                 
86 www.esv.se (2006 a) 



28 

har de kunnat bli med hjälp av leasing, då de har leasat den senaste utrustningen för att följa 

vad som gäller på marknaden och erbjuda det kunderna efterfrågat. Erling Green menar i sin 

bok om att den snabba teknologiska utvecklingen har hjälp småföretag att utvecklas 

ekonomiskt. En annan åtgärd som företaget har uträttat med hjälp av leasing är att de har 

dragit ner kostnaden för bland annat personal, genom att använda den senaste utrustningen 

och det har påverkat resultatet positivt. Det har varit en nödvändighet för företaget att 

tillhandahålla den senaste produkten för att överleva på marknaden, och för att kunderna inte 

skall gå till någon annan konkurrent. 

 

Ingrid Arnesdotter beskriver i sin bok att leasing ger möjlighet till snabbare 

avskrivningsavdrag, vilket stämmer överens med vad företagets respondent anser med denna 

fördel som företaget utnyttjar vid leasing. Expert Lidköping AB strävar hela tiden efter att dra 

ner på kostnaden då företagets respondent menar att ” leasing för dem är en kostnadsjakt” och 

med hjälp av leasing har de kunnat dra ner på personal och kostnaden för detta. Det skall helt 

enkelt gå snabbt och smidigt. En av de fördelarna med leasing som företaget utnyttjar vid 

leasing är att lyfta halva momsen vid leasing av tjänstebil och detta stämmer överens med vad 

som har framkommit i studiens teorin87. Företaget leasar sin utrustning istället för att köpa 

den, eftersom fördelarna som de utnyttjar har ett värde i form av gynnsam framgång, 

kundservice och vinst. Åke Tegin framhäver i sin bok Kredithandboken att ett sätt att betala 

leasingavgiften på, är månadsvis i förskott. Att Expert Lidköping AB betalar leasingavgiften i 

förskott har hjälpt de att känna till vad kostnaden kommer att bli i förväg.  

 

Utifrån informationen som framkommer från empiri kan uppsatsens författare konstatera att 

om Expert inte hade använt leasing som finansieringsform skulle de inte vara 

marknadsledande, inte ha lika mycket sparat kapital, och det skulle ha påverkat deras 

ekonomiska utveckling.  

 

5.3 Analys av Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB 

Det som uppsatsens författare kommit fram till av informationen från studiens empiri är att 

Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB inte har andra möjligheter att investera än leasing. Det 

här är på grund av att de inte har råd med att lösa sitt investeringsbehov med en annan 

finansieringsmöjlighet. Leasing har spelat en stor roll för företaget och har varit en lösning för 
                                                 
87 www.wasakredit.se 
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deras investeringsproblem. Ingrid Arnesdotter beskriver i sin bok Finansiell leasing att 

leasetagare har en möjlighet att leasa en utrustning utan att ställa säkerhet. I fallet med 

Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB är leasing ett utmärkt alternativ till banklån eller 

kontantköp, då leasing inte kräver någon särskild säkerhet.  

 

Den Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB leasar är kostsamma kameror och datorer. 

Företaget använder operationell leasing, där leasegivaren har ansvar för underhåll och 

kostnaden för detta inkluderas i leasingavgiften vilket stämmer med vad Per Boman beskriver 

i sin bok Factoring och leasing om operationell leasing.  Det som gör att operationell leasing 

blir dyrare, är att kostnad för underhåll och service ingår i leasingavgiften.  Företaget är 

beroende av att använda nya kameror för att kunna erbjuda sina kunder bra och snabba 

tjänster, så med leasing kan de anskaffa ny utrustning utan att använda sitt egna kapital. Det 

Göran Millqvist beskriver i sin bok Finansiell leasing angående leasingavtal stämmer överens 

med vad företagets respondent framhävde i intervjun att det som är bra med leasingavtal, är 

att parterna känner till sina rättigheter och skyldigheter. Det har hjälpt företaget att klara sig 

bra och har inte haft några problem med sina leasegivare. Det som framkommer är att leasing 

har underlättat arbetet för företaget, även med betalningen, då de betalar sina leasingavgifter 

kvartalsvis, på det sätt får företaget mer tid på sig. En av fördelarna med leasing som har 

framkommit i studiens teori är att budgeteringen blir enkel. 88  Företaget får på grund av den 

här möjligheten känna till leasingavgifterna i förväg under hela avtalstiden.  

 

Uppsatsens författare anser att Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB inte skulle vara där de 

befinner sig idag utan leasing eftersom de endast har råd med leasing och annars inte skulle ha 

möjlighet att skaffa sig den senaste utrustningen för att möta kundernas efterfrågan. Leasing 

är viktig i Fotografen Ateljé Hans Doverholm AB´s bransch då den nya tekniken spelar en 

stor roll för företagets utveckling på marknaden och enligt Erling Green gör leasing det 

möjligt att följa den teknologiska utvecklingen. 

 

Vad hade hänt och hur skulle det ha sett ut för Fotografen Doverholm om de inte hade använt 

leasing? Uppsats författarna menar att eftersom deras investering har möjliggjorts av leasing, 

anses det att de skulle ha gått i konkurs, då det hade varit svårt för företaget att konkurrera 

med andra företag utan leasing. 

                                                 
88 www.swedbank.se 
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5.4  Analys av Lidköping Invest AB 
Det som framgår av empirin är att Lidköping Invest AB inte har finansieringsproblem. De 

använder leasing som finansieringsalternativ för att det har en stor betydelse vad gäller 

resultatet. Det kapital som finns tillgängligt i företaget fördubblas genom att det satsas på 

aktier när Lidköping Invest AB väljer leasing som finansieringsform. Det hade inte varit 

möjligt om företaget hade använt detta kapital vid köp, kapitalet hade inte varit tillgängligt. 

För att ytterligare påverka resultatet strävar Lidköping Invest AB efter att inte binda kapital i 

företaget och att resurserna inte försvinner. Detta sker med hjälp av leasing och stämmer 

överens med vad Ingrid Arnesdotter framhäver att kapitalet inte minskas utan en fördelning 

av betalningarna sker över leasingperioden vid leasing.  

 

Från studiens empiri ser uppsatsens författare att Lidköping Invest AB använder sig idag av 

leasing, då de inte behöver binda eget kapital utan istället använder den till annan investering. 

Leasing har bidragit till Lidköping Invest AB´s ekonomiska utveckling då de har utnyttjat 

fördelar som att överblicka sina kostnader, frigöra sitt kapital och på ett smidigt sätt kunnat 

investera. Lidköping Invest AB tänker fortsätta att leasa i framtiden om fördelarna är de 

samma som idag. Företaget har nyttjanderätten av objekt och står själv för underhåll och 

reparation då de använder finansiell leasing. Angående leasetagarens ansvar för underhåll 

framhävs i studiens teorin.89  

 

Rundkvist nämnde i intervjun att leasingavtal skall vara skriftligt och detaljerat, det här har 

underlättat vid avtal, då varje part vet sina rättigheter och skyldigheter, samt att de har 

möjlighet att förlänga leasingavtal mot en lägre leasingavgift. Enligt Claes-Gran Larssons, 

om att leasetagare är fortfarande intresserad av objektet efter leasingperioden, kan  leasetagare 

utnyttja objektet  mot lägre leaingavgift. En av fördelarna med leasing som Ingrid Arnesdotter 

anser är att leasetagare inte behöver lämna säkerhet till leasegivare men det är inte vad 

Torbjörn tittar på när han väljer leasing som finansieringsform. Den avgörande faktorn har  

istället varit att frigöra kapital.  

 

Uppsatsens författare kan utifrån empirin konstatera att om Lidköping Invest AB inte hade 

använt leasing som finansieringsform, skulle de ha klarat sig på marknaden men hade inte 

växt lika mycket ekonomiskt. 

 
                                                 
89 www.esv.se (2006 a) 
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5.5 Gemensam analys 

Utifrån empirin och studiens teori kan uppsatsförfattarna fastställa att leasing som 

finansieringsform är, ett alternativ som småföretag använder vid investering, eftersom det är 

svårt för småföretag att satsa sitt eget kapital eller att erhålla andra externa 

finansieringsmöjligheter. En teori om att många småföretag leasar kan vara att leasegivaren 

inte ställer allt för höga krav på småföretag, vilket banker gör. Banker har en lång process 

innan de godkänner att småföretagen kan få låna kapital, och det uppskattas inte hos 

småföretagen. 

 

De småföretag som vi har intervjuat använder leasing som finansieringsform. Två av de fyra 

småföretag som vi har studerat hade för litet kapital för att investera själva och svårigheter att 

låna från bank på grund av säkerhet som banken kräver. De andra småföretagen, Expert 

Lidköping AB och Lidköping Invest AB, använder leasing som finansieringsform främst för 

att frigöra kapital och att lyfta momsen. För de småföretagen som undersöktes är leasing ett 

sätt att minimera kostnaderna. Dem har likställde leasing med en kostnadsjakt. 

 

I två av de intervjuade småföretagen har leasing påverkat deras sysselsättning på två olika 

sätt. I ett av småföretagen har sysselsättningen ökat medan det i det andra har sysselsättningen 

minskat. Småföretagarna ser många möjligheter med leasing som finansieringsform. Tre av 

fyra småföretag som intervjuades leasade olika utrustningar som datorer, kostsamma kameror 

och bilar, medan det fjärde, Lidköping Invest AB, endast leasade en bil. Alla de intervjuade 

småföretagen hade inga problem med sina leasegivare och tyckte att leasingavtalet var enkel 

och lätt att följa, då varje part vet sina rättigheter och skyldigheter. Respondenterna nämnde 

att leasing var en lösning till olika problem som till exempel att göra snabbare 

avskrivningsavdrag, att minska kostnader och att underlätta bokföringen när det gäller 

periodisering. Det är inte så att småföretagen har finansiella problem utan de strävar efter att 

få ner kostnaden så mycket som möjligt och att kunna använda kapitalet som finns i 

verksamheten till något annat som kan gynna företaget. Detta stämmer överens med de två 

småföretagen som vi studerat, Expert Lidköping AB och Lidköping Invest AB. 

 

Gemensamt för dessa fyra småföretag är att de behöver leasing idag som finansieringsform 

och att leasing har hjälpt dem att anskaffa utrustning. Två av de småföretagen som vi har 

intervjuat, Fortis och Lidköping Invest AB, har kunnat finansiera i aktier med hjälp av 
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leasing. Alla småföretagen som undersöktes har utvecklat ekonomiskt, när det gäller på 

marknaden och haft möjlighet att erbjuda sina kunder nya och efterfrågade tjänster  

 

Flera av småföretag behöver fler och alternativa finansieringsmöjlighet för att kunna växa och 

utveckla. Uppsatsen författare anser att småföretag har fått nya möjligheter med hjälp av 

leasing med båda investering och finansiering. Idag finns många olika leasegivare som 

småföretag välja mellan när de vill utnyttja leasing som finansieringsform.  
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6  SLUTSATS 
 

 

I detta kapitel redogörs slutsatser som har kommit fram genom studien Den huvudsakliga 

problemformuleringen skall besvaras i detta avsnitt. 

 

 

Efter vår undersökning med de fyra småföretagen har vi kommit fram till slutsatser till vår 

första frågeställning: varför använder småföretag leasing som finansieringsform? 

 

Flera småföretag har finansieringsproblem och för att lösa det började småföretagen använda 

leasing som ett finansieringsalternativ och för att leasing har många fördelar som 

småföretagen vill utnyttja. Småföretagen vill helst slippa den långa processen som banker har 

vid lån av kapital samt de krav på säkerhet som banker ställer. En av anledningarna till att 

småföretag leasar är att de kan lyfta halva momsen vid leasing av tjänstebil. 

Alla de småföretagen som intervjuades tyckte att leasing var enkelt och smidigt. Det 

underlättar budgeteringen då småföretagen vet i förväg vad kostnaden kommer att bli under 

leasingperioden. De småföretagen som undersöktes ville inte binda sitt eget kapital utan ville 

istället frigöra kapital, för att sedan kunna använda det till andra investeringar. Många av 

deras motiv till varför de använder leasing som finansieringsform stämmer överens med de 

teorier som finns beskrivet i kapitlet teori. 

 

När det gäller vår andra frågeställning: hur har leasing som finansieringsform påverkat 

småföretag? har vi kommit fram till att flera småföretag inte klarar sig utan leasing som 

finansieringsform, då leasing har varit en avgörande faktor som har påverkat deras 

ekonomiska utveckling när det gäller: 

 

Marknadsutveckling: Vad hade hänt och hur skulle det se ut för de småföretagen om leasing 

inte fanns? Det hade inte funnits lika många småföretagare på marknaden. Ett av 

småföretagen har blivit marknadsledande för att de har kunnat erbjuda ny utrustning. Därför 

har de kunnat erbjuda bättre och mer utvecklade produkter och service som attraherar kunder. 

Småföretagens utveckling kan sägas vara med hjälp av leasing. 
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Investering: Alla de undersökta småföretagen har haft möjlighet till att investera i bra 

utrustning med hjälp av leasing. De har haft möjlighet att köpa utrustning till ett fördelaktigt 

pris efter leasingperioden. Småföretagen har haft möjlighet att investera i aktier och öka sin 

vinst. 

 

Produktutveckling: Leasing avgör om småföretagen kan förses med de senaste produkterna 

som kunderna efterfrågar, för de har kunnat uppgradera till den senaste utrustning som finns 

ute på marknaden allt eftersom. Därmed har det blivit lättare för småföretag att utveckla sina 

produkter. 

 

Antal anställda: Efter att ha använt leasing som finansieringsform har ett av de fyra 

intervjuade småföretagen kunnat öka sin sysselsättning. Ett annat företag har minskat sin 

sysselsättning efter att ha använt leasing. Den senaste utrustningen gjorde att de inte behövde 

ha mycket personal. 
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7 AVSLUTNING 
 

 

I detta kapitel presenteras först våra egna reflektioner om denna studie. Avsnittet avslutas 

med förslag på vidare forskning. 

 

 

7.1 Egna reflektioner 

Vi anser att det skulle vara bättre om vi hade mer tid på oss, så att vi skulle kunna få 

undersöka fler småföretag för att få ännu mer värdefull information. Under arbetets gång har 

inga större problem stötts på som gjort att vi inte kunnat genomföra studien. Vi har inte funnit 

definition på ekonomisk utveckling, men vi har själva förklarat vad vi menar med detta. Ett av 

småföretagen som intervjuades höll sig inte alltid till de frågor som avsågs att svara på, det 

löste vi med att hålla oss till ämnet och ställa de frågor vi ville ha svar på. 

Vi har lärt oss att leasing inte alltid innebär att en risk tas och att det kan avgöra om ett 

småföretag kommer att fortleva. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 

• Eftersom vi fick olika resultat från två företag kring leasingens effekt på antal 

anställda, anser vi att det skulle vara intressant att undersöka vidare vad leasing har för 

effekt på antal anställda hos företag. Det kan även vara intressant att undersöka hur 

leasing påverkar företagets omsättning. 

 

• Kommer inställningen till leasing att bli annorlunda om skatte- och momsreglerna 

ändras? Detta kan undersökas hos olika företagsformer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Klassificering av leasingavtal 

 

 
Källa: Samlingsvolymen 2008 del 1, RR 6:99, s. 1016 

 



II 

 

Bilaga 2 - Presentation till småföretag 

 

Till ansvarig för redovisningen på Ert företag 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som läser Civilekonomprogrammet 180 p med 

inriktning redovisning år 3 och vi skall skriva en C-uppsats som ingår i vår utbildning. 

Vi hade tänkt skriva ett examensarbete inom ämnet leasing. 

Syftet med vår uppsats är att försöka ta reda om leasing som finansieringsform har hjälpt 

småföretag när det gäller utveckling. 

Därför vi är mycket intresserade och vill oerhört gärna intervjua er om detta. 

Intervjun tar ca 1 timme och vi bifogar frågor till er som vi kommer att ta upp under intervjun, 

så att ni kan förbereda er . 

Vid intervjun vill vi gärna tillhandahålla information, broschyrer och annat material från er 

som kan vara till hjälp för oss.  

 

 

Har ni synpunkter eller frågor är ni välkomna att höra av er. 

 

Vi blir tacksamma om ni vill ta emot oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ariam Goitom & Saher Khalil 



III 

Bilaga 3 - Intervjufrågor till småföretag 

 

Intervju med småföretag 
 
 
 
Bakgrundsinformation 

� Beskriv lite om dig vad gäller dina utbildningar och arbetsuppgifter. 

� Berätta lite om företaget. Hur länge har det funnits? Antal anställda? 
Företagsomsättning? 

 
 
 

Inledande frågor 

� Vilket investeringsalternativ använder ni? 
 

� Vilka faktorer tycker ni är viktigast när ni väljer finansieringsform? 
 

� Vad leasar ni mest, och när började ni använda leasing? 
 

� Vilken variant av leasing använder ni er av? 
 

� Hur bra är leasing för er i förhållande till andra finansieringsmöjligheter? 
 

� Hur fungerar leasing hos er? Vem är ert finansbolag? 
 

� När brukar ni betala leasingavgiften? Vad är fördel med det? 
 

� Har er leasegivare särskilda krav på er när ni leasar? 
 

� Anser ni att syftet med leasing är det samma idag som förut, när ni började? 
 

� Tänker ni fortsätta att leasa i framtiden? I så fall varför? 
 
 
 
Huvudfrågor  

� Vad är fördelarna respektive nackdelarna med leasing som finansieringsform för ert 

företag? 

 

� Hur har leasing som finansieringsform påverkat den ekonomiska utveckling på ert 

företag när det gäller marknadsutveckling, investering, produktutveckling och 

sysselsättning? 


