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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till Scania och i synnerhet medarbetarna på avdelningen 

för Group Reporting and Control, JR. Den möjlighet vi fick var både lärorik och utmanande 

vilket har bidragit till vår utveckling både som personer och medarbetare. Vi är mycket 

tacksamma för det stöd vi fått för att kunna genomföra ett bra arbete och att vi fått vara en del av 

Scania under fyra månader.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare David Nilsson på Scania, men även de andra i den 

styrgrupp som vi har arbetat med under perioden. Styrgruppen har bidragit till ytterligare 

dimensioner i både det arbete vi utfört åt Scania men även det akademiska arbetet som denna 

studie behandlar. 

På Örebro universitet vill vi tacka vår handledare Per Forsberg för det stöd han givit oss längs 

med studiens genomförande. Vi riktar även ett tack till bisittaren Tobias Johansson och de 

opponentgrupper som har kommit med kritiska reflektioner längs med processen.  
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Abstract 

Title How is accounting practices shaped? An ethnographic study from the 

inside 

Date of seminar 2014-01-17 

Course Business Administration, Master Thesis, Second Level, 30 Credits 

Authors Simon Markendahl, Sebastian Månsson 

Advisor Per Forsberg 

Purpose The purpose of this study is to describe and explain how accounting 

practices are shaped from a proposed accounting standard. 

Problem How is accounting practices about the proposed lease standard 

ED/2013/6 in Scania Group shaped? 

Methodology This study is based on qualitative method. An ethnographic study was 

conducted, which includes interviews and observations. 

Theoretical framework This study uses theories of change management, in particular Burns 

institutional theory combined with theories about power and motives, 

which provides with tools to understand the change as a process. 

Conclusion Accounting practices were shaped by Scania´s accounting specialist 

with influences from the reporting manager and the investment 

manager. This could be done thanks to the accounting specialist´s 

earlier profession and his current position in Scania Group. The 

motive that drove the accounting specialist was the political motive of 

what the auditors would approve. 

Keywords Change, accounting practices, institutional theory, power, motives, 

leasing 



 

 

Abstrakt 

Titel Hur utformas redovisningspraxis? En etnografisk studie från insidan 

Seminariedatum 2014-01-17 

Kurs Företagsekonomi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 30 

högskolepoäng 

Författare Simon Markendahl, Sebastian Månsson 

Handledare Per Forsberg 

Syfte Syftet med studien är att beskriva och förklara hur redovisningspraxis 

utformas från en föreslagen redovisningsstandard. 

Problem Hur utformas redovisningspraxis kring den föreslagna 

leasingstandarden ED/2013/6 inom Scaniakoncernen? 

Metodologi Denna studie är baserad på kvalitativ metod. En etnografisk studie har 

genomförts, vilket inkluderar intervjuer och observationer. 

Teoretisk referensram I denna studie används förändringsteorier, vilket innebär Burns 

institutionella teori tillsammans med teorier om maktbaser och motiv 

för att kunna studera förändringen som en process. 

Slutsats Redovisningspraxis utformades av Scanias redovisningsspecialist 

med influenser av deras rapporteringsansvarige och 

investeringsansvarige. Detta kunde genomföras i och med 

redovisningsspecialistens tidigare profession och hans nuvarande 

position inom Scania. Motiven som drev redovisningsspecialistens 

påverkan på redovisningspraxis var främst de politiska motiven av 

vad revisorerna skulle godkänna.  

Nyckelord Förändring, redovisningspraxis, institutionell teori, makt, motiv, 

leasing 
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1. Inledning 
Det finns idag flera sätt att kunna få kontroll över en tillgång. Ett sätt är att ta ett lån för att 

köpa tillgången medan ett annat är att leasa tillgången. Av dessa har leasing sedan 1970-talet 

blivit ett allt mer populärt finansieringsalternativ för att kunna använda sig av en tillgång. 

Detta har det blivit dels för att det är lättare att leasa än att ansöka om ett lån och sedan köpa 

tillgången, men även för att kunna undvika att redovisa tillgången på balansräkningen vilket i 

sin tur leder till att nyckeltal påverkas. (Dobbins, 1993) Exempelvis förändras soliditeten och 

avkastningen på sysselsatt kapital om tillgången behöver föras upp på balansräkningen. Idag 

definieras leasing som en överenskommelse som ger en leasetagare rättigheten att använda en 

leasegivares tillgång under en bestämd tidsperiod i utbyte mot en betalning eller en serie av 

betalningar (IAS, 2004). 

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har i en rapport publicerat information om 

att leasingkontrakt som inte syns på balansräkningen uppgår till 1,25 biljoner dollar i framtida 

betalningsskyldigheter hos publika företag i USA under år 2005 (SEC, 2005). International 

Accounting Standards Board (IASB, 2013a) menar på att värdet av alla de leasingkontrakt 

som ingicks över hela världen år 2011 uppgick till 800 miljarder dollar. SEC (2005) menar 

dock på att den stora användningen av leasing har medfört att transparensen för företagen har 

minskat och att detta innebär att ett företags ekonomiska situation inte framkommer till fullo 

på balansräkningen. En annan brist i nuvarande leasingstandard är att redovisningen av ett 

företags leasingkontrakt kan ske på olika sätt beroende på överenskommelsens utformning. 

Det här är något som ytterligare har försvårat jämförelsen mellan företags finansiella 

rapporter då två ekonomiskt likartade leasar har kunnat redovisas olika hos två företag. 

(IASB, 2013a) 

För att svara mot flera intressenter, bland annat SEC, släppte IASB år 2010 ett utkast benämnt 

Exposure Draft ED/2010/9. Detta ersattes i maj 2013 av ett reviderat andra utkast, benämnt 

Re-Exposure Draft ED/2013/6. Dessa utkast behandlar en ny leasingstandard och är ett svar 

på kritiken mot den nuvarande standarden. Nuvarande standard, IAS 17, har medfört att 

många leasingkontrakt inte hamnar med på balansräkningen, vilket är en av förändringarna 

med det nya utkastet då all leasing över tolv månader ska kapitaliseras. Det nya utkastet 

föreslår att leasingkontrakt ska klassificeras som antingen Typ A eller Typ B, där Typ B 

utgörs av egendom och Typ A utgörs av allt annat. Skillnaden mellan de båda uppkommer i 

kostnadsredovisningen där en Typ B-lease ska redovisas likt en hyra med en linjär 

kostnadsbild medan en Typ A-lease ska redovisas med en avtagande kostnadsbild likt dagens 

finansiella leasar. (IASB, 2013b) Att tillägga är att denna leasingstandard berör en förändring 

på koncernnivå för alla börsnoterade bolag. (Grant Thornton, 2013)  

Enligt Ernst & Young (2013) kommer det nya utkastet innebära att företag som leasar också 

måste börja arbeta med hur den nya klassificeringen ska hanteras praktiskt. Även PwC har 

uppmärksammat att den nya standarden kommer att förändra situationen för leasetagare 

signifikant och att klassificeringar av leasingkontrakt kommer att kräva stort fokus framöver. 

(PwC, 2013). Därför har Scanias koncernredovisningsavdelning sökt examensarbetare för att 
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hjälpa dem att förbereda sig inför den nya standarden, något som vi har fått möjligheten att 

hjälpa dem med. Scania har uttryckt en vilja att få hjälp med att utarbeta en modell för att 

bland annat kunna klassificera leasingkontrakt då detta är en svårighet som det nya utkastet på 

en ny leasingstandard medför. 

Med hänvisningar till ovanstående problematik blir det tydligt hur organisationer har ett 

behov av att förbereda sig för den nya leasingstandarden och börja arbeta för hur de ska ta 

ställning till de nya klassificeringsproblemen. Scaniakoncernen, med sina 150 dotterbolag och 

35 000 anställda, har därför tagit initiativ till ett projekt som ska arbeta fram den tidigare 

nämnda modellen för hur de framöver ska redovisa leasing enhetligt inom koncernen och i 

linje med den nya föreslagna standarden. 

Vidare leder problematiseringen av området till ett arbete kring att se hur arbetet att ta fram en 

fungerande lösning, anpassad till både den föreslagna leasingstandarden och en organisation 

som Scania, går till. Den fungerande lösningen kommer härefter att benämnas som 

redovisningspraxis och det är kring detta som den fortsatta problematiseringen sker. 

Redovisningspraxis är något som tidigare har ansetts utformas av en redovisningselit på en 

nationell nivå (Jönsson, 1985). Å andra sidan har den senare tidens globalisering medfört att 

förberedelser till nya redovisningsstandarder mer och mer sker internationellt och istället 

åsidosätter den nationsbundna utvecklingen (Marton et al., 2008). Denna praxis kommer dock 

att se olika ut eftersom den utformas av dels organisationen och dels av det tekniska, vilket 

här utgörs av den föreslagna leasingstandarden (Ahrens & Chapman, 2007). Detta innebär att 

praxis är något som kan variera efter kontexten, exempelvis på grund av olika politiska motiv 

(Bushman & Smith, 2001).  Även Hopwood (2000) delar denna åsikt att det är viktigt att se 

till kontexten när en redovisningspraxis skapas. Detta innebär att redovisningspraxis växer 

fram och utvecklas med den rådande strukturen inom en organisation samt att det därför är 

viktigt att se det ur ett institutionellt perspektiv (Hopwood, 2000), det vill säga att aktiva 

handlingar från aktörer samt grundläggande antaganden från organisationen inkluderas 

(Scapens, 2006). Detta gör det institutionella perspektivet relevant för att studera 

organisationens påverkan på redovisningspraxis. Eftersom den nya redovisningsstandarden 

kommer från ett principbaserat regelverk finns där även vissa ramar för tolkningsutrymme. 

Detta leder till att en viss redovisningspraxis kan bildas inom en organisation. Samtidigt 

uttrycker Hopwood (2000) att det finns en avsaknad av denna sorts forskning och att 

kunskapen kring hur redovisningspraxis växer fram behöver förstärkas. Han avslutar med att 

mena på att det behövs mer kunskap kring vilka kontextuella faktorer som påverkar 

förändringen. 

Med insikt om att det finns relativt lite kunskap kring hur redovisningspraxis utformas blev 

möjligheten att komma till Scania för detta projekt en unik chans till att beskriva hur 

utformningen av redovisningspraxis går till i praktiken. Detta skapade ett intresse av att se hur 

redovisningspraxis konstrueras från en redovisningsstandard inom en större organisation, 

vilket i kombination med det projekt som Scania skapat leder till följande frågeställning: 

Hur utformas redovisningspraxis kring den föreslagna leasingstandarden ED/2013/6 

inom Scaniakoncernen?  
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1.1 Problemavgränsning 
Den nya leasingstandarden, ED/2013/6, berör både leasegivare och leasetagare. Studien 

avgränsas dock till hur ny redovisningspraxis utformas hos leasetagare. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur redovisningspraxis utformas från en 

föreslagen redovisningsstandard inom Scaniakoncernen, från de aktörer som är delaktiga i 

processen men även mot bakgrund av de grundläggande antagandena inom organisationen. 

Fokus kommer att ligga på de aktörer som har en bidragande roll till utformandet av praxis 

och perspektivet kommer att vara utifrån dessa aktörer och deras handlingar. 

1.3 Bidrag 
I linje med syftet ämnar studien att bidra med kunskap om hur redovisningspraxis utformas 

genom aktiva handlingar från aktörer och grundläggande antaganden inom organisationen. 

Studien bidrar till förståelse för hur institutionell teori kan användas för att förklara hur 

redovisningspraxis konstrueras. Under studiens genomförande kommer även ett praktiskt 

bidrag att uppkomma då Scaniakoncernen kommer att kunna använda sig av den modell som 

skapas.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten att redogöras och förklaras. Redan i 

inledningen klargjordes det att en institutionell teori kommer användas för att kunna förklara 

hur redovisningspraxis skapas, vilket innebär att referensramen kommer appliceras som ett 

par glasögon som verkligheten skådas igenom. Referensramen kommer att inledas med agent- 

och stewardshipteori för att ge en förståelse kring vilka motiv som kan föranleda en 

förändring och avslutas med vilka maktbaser som kan finnas för att påverka förändringen.  

2.1 Behovet av en förändringsteori 
Tidigare har agent- och stewardshipteorierna erbjudit två alternativa sätt att kunna se 

förändringar som sker inom en organisation och även varför de sker, men de är inte lika 

inriktade mot förändringar som struktureringsteorier är. Det som tas med från agent- och 

stewardshipteorierna är enbart att ekonomiska och sociala motiv kan ligga till grund för 

förändringar som sker. Sociala motiv är när en aktör agerar för att underlätta för andra 

individer medan ekonomiska motiv är ett ekonomiskt nyttomaximerande. (Davis et al., 1997) 

Struktureringsteorier ger istället ett användbart sätt att även inkludera politiska motiv i en 

förändringsprocess och kan vara särskild användbar för att se hur bland annat 

internredovisning växer fram inom organisationer. Med politiska motiv avses när två personer 

med olika grundläggande antaganden har skiljda ståndpunkter och de försöker få igenom sin 

före någon annans. (Macintosh & Scapens, 1990) Det som gör att struktureringsteori med 

fördel kan användas för att se hur praxis skapas i organisationer är att den kan hantera de 

komplexa influenser som pågår under en förändringsprocess, även om detta resonemang är 

inriktat på internredovisningens förändringsprocesser (Scapens, 2006). Avsikten i denna 

studie är dock att spegla institutionell teori, som är en struktureringsteori, mot 

externredovisningen för att förstå hur redovisningspraxis växer fram inom en organisation 

genom att handlingarna successivt skapar en struktur som sedan arbetas utifrån.  

Att använda sig av en struktureringsteori är ett inte bara ett alternativ utan det är också ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Detta eftersom att om förändring kan förstås som ett fenomen som 

är aktivt hanterat kan även förändringen ses som en centralt driven ansträngning där 

organisationens ledning spelar en nyckelroll. Därmed kan ledningen både identifiera behovet 

av förändring, planera, organisera samt övervaka förändringen. Andra aktörer inom 

organisationen hamnar nu i andrahand där deras uppgift blir att stödja förändringen samt att 

implementera de föreslagna förändringarna som ges ut från ledningen. (Burns & Vaivio, 

2001) Av denna syn går det att se varför en struktureringsteori är lämplig eftersom det går i 

linje med hur förändringen som ska studeras i Scania har tagit sin början. Både teorin och 

verkligheten på Scania utgår från att ett identifierat behov av förändring från ledningen kan 

starta en process. 

2.2 Struktureringsteori 
Struktureringsteorier tar sin början i att hantera relationen mellan aktörers aktiviteter och 

struktureringen av de sociala systemen. Med aktörer menas de människor som är en del av det 

sociala systemet. Vidare görs skillnad mellan struktur och sociala system där sociala system 

är en samling av likartade sociala handlingar medan struktur berör hur handlingarna påverkar 
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och påverkas. Alltså har system strukturer där strukturer dels ligger till grund för handlingar 

men samtidigt också regenereras av handlingar. Till exempel kan en organisation utgöra ett 

socialt system medan aktörerna inom organisationen agerar efter den struktur som finns inom 

organisationen. Aktörerna i en organisation kan i sin tur även reflektera över sina handlingar 

och då även förändra strukturen inom organisationen, vilket då visar på hur strukturen kan 

regenereras inom det sociala systemet. Figur 1 nedan visar på den dualitet som finns hos 

begreppet struktur inom struktureringsteori. Den visar på att struktur skapar handlingar vilket 

visar på att det finns en deterministisk syn på individen samtidigt som handlingar i sin tur 

påverkan den rådande strukturen. (Macintosh & Scapens, 1990)  

 
Figur 1. Dualiteten hos strukturen (egen bearbetning från Macintosh & Scapens, 1990) 

2.3 Institutionell teori 
För att vidare inrikta det relativt generella området med struktureringsteorier till en mer 

praktisk teori inom samma område kommer nu Burns & Scapens (2000) institutionella teori 

att förklaras. Den institutionella teorin tillhör struktureringsteorierna (Artsberg, 2011), men 

ger ett mer praktiskt sätt att överblicka förändringen genom att se förändringen som en 

process över tid. (Burns & Scapens, 2000). Här kan Hopwoods åsikter i inledningen tilläggas 

där han menade på att ett institutionellt perspektiv bör användas för att se förändringen av 

redovisningspraxis även om detta ännu inte har gjorts i en omfattande utsträckning. 

Den institutionella teorin utgår från dualiteten hos strukturen, vilken framgick i figur 1. 

Däremot utvecklas detta genom att sätta relationen mellan handlingar och institutionen i fokus 

istället för handlingar och struktur. Institution definieras här som de grundläggande 

antaganden som en grupp har och som det som sker inom den identifieras med. Alltså kan 

handlingar konstruera och bli konstruerade av institutionen. Institutionen utvecklas över tid 

genom att nya regler och rutiner formar den. Det som i sin tur skapar de nya reglerna och 

rutinerna är aktörerna som reflekterar över de föregående. Dessa formas i en process där 

tidigare regler och rutiner modifieras med tiden när en influens påverkar en aktör. Det är alltså 

viktigt att se förändring som en ständigt pågående process och att nuvarande regler och rutiner 

kan lyftas på för att skapa väg åt nya regler och rutiner. Influenserna som påverkar den 

ständigt pågående processen kan vara av evolutionerande eller revolutionerande karaktär. 

Evolutionerande karaktär innebär att influensen är framväxande och att små förändringar i 

kontexten leder till förändringen av reglerna och rutinerna. Revolutionär karaktär innebär en 

mer disruptiv förändring, ofta extern, exempelvis en lagförändring som medför en markant 

förändring. (Burns & Scapens, 2000) 
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De förändringarna som sker kan delas upp efter formella eller informella orsaker. En 

lagförändring som i exemplet ovan är ett exempel på en formell förändring då det är ett 

speciellt organ som beslutat över att en förändring ska ske. Det är alltså en medveten 

förändring som orsakat att organisationer ändrar sina regler och rutiner. En informell orsak till 

förändring är istället när något anpassas omedvetet, till exempel när organisationer förändrar 

sina rutiner över tid för att anpassa dem bättre till vad som faktiskt görs. Ofta brukar även en 

formell orsak till förändring ske mer plötsligt och således vara av revolutionär karaktär. 

(Burns & Scapens, 2000) 

2.3.1 Den institutionella processen 

Ovan har det förklarats hur synen på förändring är men även vad som kan föranleda en 

förändring. Därför blir det nu aktuellt att redovisa hur en förändringsprocess går till. Detta 

kommer att ske genom att först visa på de olika beståndsdelarna och sen de fyra steg som 

förekommer i processen. (Burns & Scapens, 2000) 

 

 

Figur 2. Institutionaliseringsprocessen (Burns & Scapens, 2000) 
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Figur 2 ovan visar på hur beståndsdelarna, institutionen och handlingarna, i praktiken 

påverkar de regler och rutiner som skapas. Reglerna i modellen ovan ses som formella och 

rutinerna är istället det informella. Reglerna utgörs således av det som har fastställts medan 

rutinerna är det sättet som det arbetas med reglerna. (Barley & Tolbert, 1997) Att tillägga är 

att rutiner är något som tillhör en grupp av individer och inte bara hur en individ arbetar 

(Burns & Scapens, 2000). Utvecklingen av regler och rutiner ses som en löpande process som 

utvecklas beroende på hur handlingarna respektive institutionen ter sig. Institutionen påverkar 

genom att den speglar de nuvarande grundläggande antagandena mot reglerna och rutinerna. 

Handlingarna påverkar i sin tur genom att reglerna och rutinerna förändras efterhand som 

aktörerna agerar och reproducerar. Det är viktigt att inse att motiven till handlingarna kan vara 

dolda då aktören själv inte alltid är medveten om motiven. Det finns även ett tidsperspektiv 

inbyggt i modellen vilket påvisar att både “Institutional Realm” samt “Realm of Action” är en 

del av en kumulativ process som förändras med tiden. Vidare kan de två boxarna med regler 

och rutiner i figur 2 uppmärksammas. Det finns två boxar för att symbolisera att det ibland 

kan uppkomma en signifikant förändring av reglerna och rutinerna genom exempelvis en 

revolutionär förändring. Vidare är pilarna olika stora i figur 2, vilket förklaras med att de 

breda pilarna (“A” och “D”) påvisar pågående processer istället för att som de smala pilarna 

(“B” och “C”) påvisa mer enskilda händelser. Många förändringar av regler och rutiner kan 

också vara svåra att förutse, men den institutionella teorin menar att de alltid går att förklara. 

Förändringar kan bland annat uppkomma från professionella aktörer men också från trender 

som går inom branschen. (Burns & Scapens, 2000) Vidare kommer nu de fyra stegen i 

förändringsprocessen att beskrivas mer ingående nedan.  

2.3.1.1 Kodning 

Kodning, som är det första steget i en förändringsprocess, innebär att de institutionella 

principerna kodas till regler och rutiner. Detta innebär att de grundläggande antagandena 

återspeglas i regler och rutiner och således ser till att principerna återspeglas i praxis inom en 

organisation. Detta steg kan ses under pilen “A” i figur 2. (Burns & Scapens, 2000) 

2.3.1.2 Agerande 

Det andra steget i en förändringsprocess beskrivs som agerande. En aktörs agerande efter 

regler och rutiner speglar oftast ett agerande som är grundat från ett inlärt beteende och 

kunskap inom organisationen. Det kan sägas att aktören vanligtvis agerar som saker normalt 

görs, även om agerandet kan involvera medvetna val. Agerandet beskrivs under pilen “B” i 

figur 2. (Burns & Scapens, 2000) 

2.3.1.3 Reproduktion 

Det tredje steget, som påvisas genom pil “C”, berör reproduktionen av reglerna och rutinerna. 

Detta genom att handlandet också kommer att påverka det förhållningssätt som finns mot den 

rådande strukturen. En förändring kan här komma till stånd genom antingen medvetet eller 

omedvetet reflekterande över de rådande reglerna och rutinerna. (Burns & Scapens, 2000) 

2.3.1.4 Institutionalisering 

Fjärde och sista steget i modellen beskriver hur de regler och rutiner som blivit reproducerade 

till slut blir institutionaliserade. Det beskriver alltså hur de nya reglerna och rutinerna blir som 
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saker normalt görs. Med andra ord kan det sägas att reglerna och rutinerna som har 

reproducerats blir det nya sättet att agera efter och tas, utan ifrågasättningar, för givet. Ju 

vidare den nya institutionen accepteras desto mer sannolikt är det att den påverkar agerande 

och motstår framtida förändringar. (Burns & Scapens, 2000) 

2.3.1.5 Exempel på institutionaliseringsprocessen 

För att tydliggöra att institutionaliseringsprocessen är något som sker över tid kommer det 

nedan i exempel 1 påvisas hur nya regler och rutiner kan skapas och hur ett visst beteende kan 

bli institutionaliserat. 

Start with a cage containing five monkeys. Inside the cage, hang a banana on a string and place a set of 

stairs under it. Before long a monkey goes to the stairs and starts to climb towards the banana. As soon 

as he touches the stairs, spray all the other monkeys with cold water. After a while, another monkey 

makes an attempt with the same result. All the other monkeys are sprayed with cold water. Pretty soon, 

when another monkey tries to climb the stairs, the other monkeys will try to prevent it. Now, put away 

the cold water. Remove one monkey from the cage and replace it with the new one. The new monkey 

sees the banana and wants to climb the stairs. To his surprise and horror, all the other monkeys attack 

him. After another attempt and attack, he knows that if he tries to climb the stairs, he will be assaulted. 

Next, remove another of the original five monkeys and replace it with a new one. The newcomer goes 

to the stairs and is attacked. The previous newcomer takes part in the punishment with enthusiasm! 

Likewise, replace a third monkey with the new one, then a fourth, and then a fifth. Every time the 

newest monkey takes to the stairs, he is attacked. Most of the monkeys that are beating him have no 

idea why they are not permitted to climb the stairs or why they are participating in the beating of the 

newest monkey. After replacing all the original monkeys, none of the remaining monkeys have ever 

been sprayed with cold water. Nevertheless, no monkey ever again approaches the stairs to try for the 

banana. Why not? Because as far as they know that’s what has always been done around here. 

Exempel 1. Institutionaliseringsprocessen (Scapens, 2006) 

Med exempel 1 går det att se hur ett beteende kan bli institutionaliserat och taget för givet och 

hur nya regler och rutiner skapas. Med detta går det påvisa hur institutionaliseringsprocessen 

sker över tid. Samtidigt visar exemplet på att institutionen har påverkats av handlingarna och 

att handlingarna har påverkats av institutionen. Detta medför att det blir intressant att 

uppmärksamma att aktörerna inte nödvändigtvis själva är medvetna om varför de agerar som 

de gör och således skapar ett fokus i datainsamlingen att ta hänsyn till detta. 

2.3.2 Maktens roll vid förändring 

Vid en förändringsprocess spelar även makt en roll då det kan användas för att införa nya 

regler och rutiner (Burns & Scapens, 2000). När en förklaring skapas för en förändring av ett 

beteende inom en organisation är det därför viktigt att ta hänsyn till vilka aktörer som sitter på 

makt. Att besitta makt kan med andra ord kallas för att inneha en maktbas (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008, s.189f). En maktbas är essentiell för att en individ ska kunna utöva sin makt 

och således få inflytande över exempelvis beslutprocessen. Det kan exempelvis röra sig om 

beslutsfattande individer inom en organisation som har olika syn på hur något borde 

genomföras. En maktbas som då kan användas är legitimitet, vilket kan uttryckas i flera 

former. Det kan dels vara en hierarkisk position, vilket är den påfallande formen av makt 

inom en organisation där en överordnad bestämmer över en underställd. Det kan dels också 

vara en viss position som hänger samman med ansvar vilket innebär att en person har en viss 
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ansvarsroll i sitt yrke och således kan bestämma över det område den har ansvar över. 

(Alanazi & Rodrigues, 2003) En andra maktbas är när en person har kontroll över 

dagordningen, vilket innebär att en person är en legitim deltagare av ett beslutsområde. En 

person som är med i en grupp där det diskuterade ämnet tillhör den personens profession 

kommer således ha mer att säga till om. (Schattschneider i Jacobsen & Thorsvik, 2008) En 

tredje och sista maktbas som återfinns är när en individ har möjlighet att välja vilket material 

som presenteras, vilket kallas att ha kontroll över information. Detta innebär att den individen 

kan presentera ett ofullständigt beslutsunderlag och således vinkla beslutet genom att både 

fördelar och nackdelar förvrängs. (Simon i Jacobsen & Thorsvik, 2008) Dessa maktbaser 

summeras nedan i figur 3. 

 

Figur 3. Olika maktbaser (egen bearbetning) 

2.4 Undersökningsmodell 
Nedan kommer den undersökningsmodell som ska användas för att förstå processen att 

redovisas. Den går att skåda i figur 4. 
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Figur 4. Undersökningsmodell (egen bearbetning) 

Undersökningsmodellen kombinerar Burns institutionella teori med de motiv som togs upp i 

avsnitt 2.1 samt med de maktbaser som togs upp i avsnitt 2.3.2. Modellen uttrycker mer 

specifikt att maktförhållandet kan styra förändringsprocessen, vilket också lägger fokus till att 

skåda en förändring som en process där ekonomiska, sociala samt politiska motiv kan ligga 

till grund för användningen av en maktbas. Genom att se hur olika aktörer inom 

organisationen agerar kan det ses hur dessa handlingar, samt vems handlingar, till slut 

påverkar processen för att ta fram reglerna och till vilken grad olika personers agerande har 

påverkat denna. Burns institutionella teori kommer alltså konkretiseras med maktbaserna och 

motiven för att skapa ytterligare en dimension i processen, något som kritiserats som en brist i 

Burns institutionella teori (Thunstedt, 2006).  

Undersökningsmodellen visar på i vilket steg som makt och motiv kan användas för att 

påverka en förändringsprocess. Kopplat till modellen innebär det att aktörer med olika 

maktbaser kan använda sin maktposition för att utifrån sina motiv driva igenom en förändring. 

Detta kan ses i reproduktionen av reglerna och rutinerna eftersom det endast är här som en 

aktör har möjlighet att förändra dem, vilket exempelvis inte kan göras vid agerandet av 

reglerna och rutinerna. Slutligen kan detta indirekt leda till att reproduktionen 

institutionaliseras inom organisationen då det blir det vanliga sättet att göra saker på och 

således det grundläggande antagandet. Detta återspeglas i hur pilarna från rutorna 
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”maktbaser” och ”motiv” i modellen går till steget “reproduktion” i förändringsprocessen. 

Denna undersökningsmodell kombinerar således de olika beståndsdelarna till något mer 

konkret och användbart än vad de skulle varit i sin enskildhet. Detta gör det möjligt att studera 

ytterligare dimensioner och skapa en djupare förklaring för hur redovisningspraxis utformas.  

2.5 Kritik mot den teoretiska referensramen 
En kritik mot struktureringsteorier är att de inte tar hänsyn till att det inte enbart skulle vara en 

aktör eller individ som påverkar strukturen.  Det skulle i själva verket vara kulturen eller en 

annan bakomliggande struktur som påverkar aktören att reflektera över strukturen i det sociala 

systemet, vilket innebär att kulturen och dess förändringar är det som påverkar strukturen 

(Turner i Macintosh & Scapens, 1990). Däremot behöver inte detta ses som en brist eftersom 

handlingar som är påverkade av en tidigare struktur också är det sätt som handlingar upplevs 

på inom struktureringsteori. Detta eftersom det inte går att utesluta dem från varandra. 

(Giddens i Macintosh & Scapens, 1990). I denna referensram blir således synen att handlingar 

kan vara påverkade av en bakomvarande struktur, men att denna studie begränsas till att 

endast fokusera på den strukturen som finns inom Scania och inte de strukturer som kan ligga 

som bakomliggande orsaker till vissa aktörers handlingar. 

En ytterligare brist med struktureringsteorier är att de tenderar till att se förändringar som blir 

genomförda. Den visar alltså inte på potentiella reflektioner på handlande som inte blir 

uttryckta kommer fram. Exempelvis om den ontologiska tryggheten hos en aktör gör att 

aktören inte vill reflektera och förändra strukturen. (Gane & Willmott i Macintosh & Scapens, 

1990) Alltså tar inte struktureringsteorier hänsyn till hela bilden av förändring utan enbart den 

praktiska delen som faktiskt blir av. (Macintosh & Scapens, 1990) För denna studie ligger 

dock intresset i att se den förändring som blir av och tillvägagångssättet för denna vilket av 

praktiska skäl gör att denna kritik inte tas hänsyn till.  
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3. Metod 
Med ovanstående referensram som grund för att förklara hur redovisningspraxis kan utformas 

behövs det även en lämplig metodologi för att kunna genomföra studien. Därför kommer de 

metodologiska valen att redovisas men även argumentationen kring valen och varför ett visst 

alternativ har valts. Metoden kommer att diskuteras strukturerat och systematisk då vissa val 

kräver att andra har fastställts innan. Detta innebär att det först kommer att presenteras vilken 

forskningsansats som valts. 

3.1 Forskningsansats 
Eftersom syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur redovisningspraxis skapas 

inom en organisation är en kvalitativ ansats lämplig då den medför att det kan ägnas mer 

uppmärksamhet åt studieobjektets perspektiv. Detta medför i sin tur att den bild som kommer 

att framkomma i studien är från studieobjektets perspektiv, vilket medför att en subjektiv 

uppfattning av kontexten framträder istället för en objektiv uppfattning. (Bryman & Bell, 

2005, s.85) Återigen är detta lämpligt för studien eftersom redovisningspraxis skapas utifrån 

en delvis subjektiv tolkning av redovisningsregler, men också för att det överensstämmer med 

undersökningsperspektivet som angavs i inledningen. För att komma åt förståelse för 

studieobjektet och även för att kunna ta del av studieobjektets uppfattningar är det således 

lämpligt att använda sig av en kvalitativ ansats. Detta ger dessutom mer utrymme att fokusera 

på en process (Bryman & Bell, 2005, s.297f), vilket överensstämmer väl med studiens syfte 

och den teoretiska referensramen. Att sätta fokus på en process skapar även en möjlighet att 

se hur mönster och skeenden växer fram över tid, vilket är i linje med projektet på Scania 

eftersom det kommer att pågå under en viss tid. Samtidigt som utformningen av 

redovisningspraxis skapas utefter en speciell kontext ger också den kvalitativa ansatsen det 

utrymme som krävs för att kunna ta kontexten i beaktande. (Bryman & Bell, 2005, s.313ff) 

Efter ovanstående argumentation har en kvalitativ ansats valts för studien. Om en kvantitativ 

ansats hade valts hade det varit svårt att ta flertalet aspekter, som process och kontext, i 

beaktning, vilket hade medfört att ett resultat hade blivit svårare att uppnå. 

3.1.1 Kritik mot forskningsansatsen 

När nu en kvalitativ ansats har valts är det av intresse att se hur den kritik som finns mot 

ansatsen har hanterats. Det finns fyra viktiga punkter som tar upp en stor del av den kritik som 

finns mot den kvalitativa ansatsen. Den första berör att kvalitativ forskning ofta är subjektiv 

eftersom forskarna inte vet vad de söker i studiens början. Detta innebär att forskningsfrågan 

tar sin ton allt eftersom studien fortlöper. I denna studie har dock en tydlig frågeställning 

ställts initialt vilken inte heller kommer förändras under studiens gång. Detta leder till att 

denna kritik inte blir aktuell för studien. Den andra punkten berör att det kan vara svårt att 

replikera en kvalitativ studie eftersom det oftast inte finns någon mall att följa vid 

datainsamlingen. Denna studie kommer att dela denna kritik men för att kunna minimera dess 

effekter kommer det noggrant beskrivas hur alla steg har tagits och varför. Tanken med detta 

är att läsaren tydligt ska kunna följa forskarnas tillvägagångssätt genomgående i studien. 

Dock kommer en strukturerad mall att undvikas eftersom friheten ger fördel i att kunna 

komma in på djupet för att söka förståelse för ett fenomen. En följd av att studien genomförs 

på Scania under arbetet med att förbereda inför en ny leasingstandard är något som kommer 
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att vara unikt, varför en fullständig replikerbarhet inte heller kommer vara möjlig. Den tredje 

punkten berör att det är svårt att generalisera och överföra resultatet av en studie till en annan 

kontext. Detta eftersom att studien vanligtvis görs på ett relativt litet urval samt att detta urval 

oftast inte kan vara representativt för samtliga andra fall. Syftet i denna studie är dock inte att 

ta fram ett representativt urval och inte heller att skapa full generaliserbarhet för resterande 

del av de organisationer som studien hade kunnat genomföras på. Detta innebär att denna 

kritik är aktuell men saknar betydelse för studien. Den fjärde och sista punkten berör att 

kvalitativa studier ofta har en bristande transparens vilket innebär att det kan vara svårt att slå 

fast vad en forskare har gjort eller hur slutsatserna har tagits. Återigen är studiens svar på 

denna kritik att noggrant beskriva hur alla steg har tagits för att läsaren tydligt ska kunna följa 

forskarnas tankegångar. (Bryman & Bell, 2005, s.318ff) 

För att sammanfatta ovanstående kritik är inte replikerbarhet eller generaliserbarhet något som 

kommer att uppfyllas i denna studie och det är inte heller något som eftersträvas. Som 

Bryman & Bell (2005, s.306) även uttrycker är replikerbarhet svårt att uppnå eftersom en 

kontext är föränderlig och således kan samma resultat vara svårt att uppnå då 

förutsättningarna förändras med tiden. Eftersom syftet är att beskriva och förklara hur 

redovisningspraxis utformas i Scaniakoncernen kommer det inte heller vara ett huvudsakligt 

mål att hitta en kontext som liknar andra koncerner. Generaliserbarhet är något som också är 

svårt att uppnå då djupet i en kvalitativ studie är svårt att kombinera med en bredd, men inte 

heller här finns ett intresse av att uppnå en generaliserbarhet eftersom syftet inte är att kunna 

generalisera vidare mot andra organisationer. Syftet är istället att förklara hur 

redovisningspraxis utformas inom en organisation och det kommer att göras utifrån 

fallföretaget Scania. Således innebär denna studie att några av de första stegen mot förståelse 

för hur redovisningspraxis utformas kommer att tas. 

3.2 Tillvägagångssätt 
Då en kvalitativ ansats har valts brukar vanligtvis ett induktivt tillvägagångssätt väljas. Detta 

eftersom en teorigenerering oftast hänger samman med att kvalitativt angripa studieobjektet. 

(Bryman & Bell, 2005, s.40) Som motpol finns ett deduktivt tillvägagångssätt där syftet är att 

testa teori mot empirin (Bryman & Bell, 2005, s.85) I denna studie kommer dock inget 

renodlat tillvägagångssätt att användas utan istället kommer den teoretiska referensramen att 

användas som ett verktyg. Detta eftersom ett syfte med studien är att se hur den institutionella 

teorin kan användas för att förstå hur redovisningspraxis utformas. Avsikten blir, som det 

sades initialt i kapitel 2, att använda den teoretiska referensramen som ett par glasögon att 

skåda verkligheten med under processens gång. Däremot kommer den teoretiska 

referensramen att stärkas löpande under studiens gång för att kunna svara på frågeställningen 

som är mer statisk i dess karaktär. Detta är en metod som kan vara fördelaktig för att svara på 

en forskningsfråga och det kommer att hjälpa studien i avseendet att ge ett bättre svar på 

frågeställningen än vad som hade varit möjligt vid en avsaknad av dynamik under arbetets 

gång. (Blumer i Bryman & Bell, 2005, s.304) Det kommer även gynna studien då ett val av 

antingen induktivt eller deduktivt tillvägagångssätt skulle leda studien in på en bana där den 

valda forskningsfrågan inte längre hade kunnat vara central. 
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Under själva genomförandet av studien finns det två dimensioner att beakta, dels den 

analytiska dimensionen men även tidsdimensionen. För att börja med tidsdimensionen avser 

den om datainsamlingen ska ske över en tidsperiod eller om den ska ske vid en given och 

frusen tidspunkt. Den analytiska dimensionen avser istället om studien syftar till att vara gjord 

på djupet eller om den ska vara gjord på bredden. Avseende den analytiska dimensionen har 

redan valets motiverats för tidigare, det vill säga att genomföra en studie på djupet för att 

kunna förklara för studieobjektet och dess handlingar. (Christensen et al., 2010, s.74) 

Angående tidsdimensionen kommer studien att göras över tid. Detta val föll som logiskt då 

studien ämnar följa skapandet av redovisningspraxis som en process. Eftersom också en 

process är något som sker över tid vore det svårt att studera processen genom att genomföra 

studien på en given tidpunkt. Dessutom sker utformningen av redovisningspraxis löpande 

under tiden som studien fortgår, därför kommer det också vara lämpligt att vara närvarande 

under en längre period för att kunna se hur praxisen tar form. 

3.3 Datainsamling 
Vid en kvalitativ studie finns det flertalet olika sätt att samla in data. I enlighet med att göra 

en studie på djupet över tid finns det dock några metoder som ligger före andra även om de 

andra inte behöver uteslutas. Följande metoder var aktuella för denna studie: 

- Intervjuer 

- Deltagande observation 

- Etnografisk studie 

(Bryman & Bell, 2005, s.299) 

Den datainsamlingsmetod som valdes av dessa var en etnografisk studie. Valet kan motiveras 

genom att både deltagande observation och etnografisk studie var de som först var aktuella. 

Detta för att intervjuer som enda datainsamlingsmetod inte räcker för påvisa hur praxis 

utformas som en process inom en organisation. Intervjuer kan inte följa den processen som 

ständigt pågår när redovisningspraxis skapas eftersom att de sker på utvalda tidpunkter och 

inte löpandes och därmed riskerar viktiga data att falla bort från studien. Mellan etnografisk 

studie och deltagande observation var valet desto svårare. Enligt Bryman & Bell (2005, 

s.333f) visar de båda likheter mellan varandra eftersom de båda utgår från ett långvarigt 

engagemang från forskaren. De båda metoderna innebär att det som sker observeras och även 

kompletteras med intervjuer vid behov. (Bryman & Bell, 2005, s.334) Enbart detta påvisar 

varför intervjuer är en metod som kommer ge mindre utrymme för datainsamling. Etnografi 

som metod tillför liksom observation att vi dels kan ta till oss det långsiktiga tidsperspektivet 

och därmed kan genomföra studien på organisationen under en längre period, men ger även 

möjligheten att använda en familj av olika metoder för att genomföra studien på bästa möjliga 

sätt. Denna familj består bland annat av att ha direkt social kontakt med studieobjektet, att 

kunna inkludera kontexten till studien samt att kunna komplettera en observation med 

intervjuer vid behov. (Willis & Trondman, 2002) En etnografisk metod leder alltså till att vi 

kan bli en del av kontexten och studera den inifrån istället för att stå bredvid och observera 

förändringen. Den etnografiska metoden ger också djup data utifrån studieobjektets, i denna 

studies fall Scanias, perspektiv. (Sangasubana, 2009) 
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Användningen av en etnografisk metod är dock något som kanske inte är det första valet vid 

en studie även om dess popularitet har stigit, bland annat i samband med att intresset för att 

studera organisationskultur blivit mer populärt (Bryman & Bell, 2005, s.336). En fördel med 

en etnografisk studie är att den har kraft att komma nära studieobjektet (Bryman & Bell, 2005, 

s.335). Även Small (2009) menar på att en etnografisk metod är kraftfull i syftet att kunna 

skapa förståelse för en viss situation där det inte eftersträvas att uppnå generaliserbarhet. För 

att vidare styrka relevansen att använda ett etnografiskt tillvägagångssätt kan Julian Orrs 

(1996) bok ”Talking about Machines” ses som en förebild då han närmade sig studieobjektet 

för att bli en del av dess kultur och lyckades ge svar på sin forskningsfråga genom en studie 

från insidan. 

3.3.1 Etnografisk studie 

Genom att använda sig av en etnografisk metod samlas data in genom att observera, intervjua 

och undersöka det befintliga materialet inom organisationen. (Sangasubana, 2009) För denna 

studie kommer samtliga tre tillvägagångssätt att finnas tillgängliga och användningen av dem 

kommer att vara behovsstyrd. Däremot kommer den övervägande delen av empiri samlas in 

genom deltagande observationer där allt dokumenteras genom minnesanteckningar. 

Skrivandet av minnesanteckningar kommer att ske flitigt för att svara mot den noggranna och 

tydliga dokumenteringen som krävs för att bevara trovärdigheten och transparensen för 

studien. Intervjuer kommer även att användas och då främst för att ta reda på det som inte 

kunnat observeras innan studien påbörjades. Det är av intresse för studien att se hur processen 

tog sin start och varifrån initiativet kom. Därför kommer de personer som är lättillgängliga att 

intervjuas först för att sedan gå vidare med ett så kallat snöbollsurval för ytterligare intervjuer. 

Ett snöbollsurval är ett lämpligt val av två anledningar. Den första anledningen är att vi 

kommer att bli hänvisade vidare till personer som kan hjälpa oss med att nå resultat med 

intervjuerna. Detta är ett lämpligt tillvägagångssätt i en komplex organisation som Scania, 

inte minst eftersom enbart Scania i Södertälje består av 13 000 medarbetare. Den andra 

anledningen är att vi inte bara kommer att hänvisas vidare till lämpliga personer utan vi 

kommer också kunna ta del av att den som hänvisar vidare har en relation till den som vi blir 

hänvisade till. Detta kommer i sin tur leda till att nästa intervjuperson kommer kunna bli mer 

engagerad i intervjun och får en större tillit till oss eftersom vi är hänvisade vidare av en 

kollega. (Rubin & Babbie, 1993) 

Mer praktiskt kommer denna studie att innebära att vi kommer att arbeta utifrån Scanias 

huvudkontor i Södertälje där vi nära studerar processen när redovisningspraxis skapas. Vi 

anser att Scanias huvudkontor är rätt plats att genomföra denna studie på eftersom 

huvudkontoret är den mest frekventa kontaktytan rörande IFRS-standarder, vilket är den typ 

av standard som de nya leasingreglerna berör. Detta eftersom avdelningen för 

koncernredovisning är lokaliserad till huvudkontoret i Södertälje men även för att det är från 

huvudkontoret som liknande projekt utgår. Att genomföra studien hos Scania ger oss 

möjlighet att vara nära studieobjektet men även att studera förändringen från den plats som 

den berör. För att kunna svara på frågeställningen och uppfylla syftet är denna metod mest 

lämplig då det ger möjlighet att applicera referensramen och även för att kunna förstå utifrån 

vilken maktbas och vilka motiv som aktörerna agerar utifrån. I samband med projektet som 



Page 16 (48) 

 

görs åt Scania kommer vårt intresse också att tillgodoses från Scanias sida vilket gör att vi 

inte behöver arbeta i motvind. 

Vad som däremot skiljer denna etnografiska studie från den ovan beskrivna är att vi författare 

kommer vara en del av skapandet av redovisningspraxis. Detta skapar också kritik mot den 

valda datainsamlingsmetoden. Kritiken som vi själva identifierar är att det kan vara svårt att 

se hur redovisningspraxis blir till när vi författare är med och skapar den. Alltså kan det bli 

svårt att veta hur en organisation verkligen beter sig i den situationen som ska undersökas när 

det inte är organisationen som fullt ut agerar. Detta återspeglar den kritik som tidigare 

nämndes, att det är forskarna som själva styr vad som de tycker är intressant och drar studien 

mot det. För att hantera det här vill vi understryka hur den faktiska arbetsprocessen kommer 

att se ut. Vi författare har blivit tilldelade en handledare på Scania och vårt arbete kommer att 

styras av en styrgrupp som uttrycker deras önskan om vad som ska ske. Alltså kommer arbetet 

att ske i den takt och åt det håll som Scania önskar. Vi likställer detta med att våra egna 

åsikter om hur saker ska ske åsidosätts och att vi istället agerar som Scanias förlängda arm i 

processen mot att skapa en redovisningspraxis för den föreslagna standarden. Vi ser också en 

stor fördel i att nu kunna vara ännu närmare processen och således inte missa något steg som 

sker. Detta är inte något som är nytt för en etnografisk metod utan benämns som 

“Confessional etnography” (Neyland, 2008, s.54) och innebär att forskaren sätter en stor del 

av reflektionen på det som forskaren själv gör eftersom det också är det som utgör forskarens 

empiri. Således är det viktigt att se vad som sker och varför det gör det och reflektera därifrån. 

Det är i samband med att vi agerar som styrgruppens förlängda arm som det blir centralt att se 

hur våra handlingar har påverkats av styrgruppen och vilken roll dessa handlingar har i 

utformandet av en ny redovisningspraxis. Med detta anser vi även att institutionens 

antaganden framkommer och genom att aktivt reflektera över vad som sker kommer vi kunna 

skapa oss en god uppfattning över hur dessa fungerar. Vi kommer även kunna studera hur 

maktrelationerna påverkar genom att se vems motiv som går igenom i vilka sammanhang och 

reflektera över vilka maktbaser som är dominanta. 

Det krävs också att forskaren redogör varför handlingarna blir genomförda för att 

trovärdigheten ska bevaras hög. Detta innebär för studien att minnesanteckningarna inte 

enbart måste vara fyllda med vad som skett utan också varför och utifrån vems direktiv. Detta 

innebär att en etnograf måste vara intresserad för att kunna vara observant. (Neyland, 2008, 

s.100) För oss kommer detta innebära att vi måste ha detta i åtanke hela tiden och föra 

minnesanteckningar över sådant som initialt inte fångar vårt intresse. Vi menar på att detta 

kommer att öka graden av trovärdighet till det empiriska materialet och således också studiens 

kvalitet. 

I nära anslutning till ovanstående finns begreppet “Going native” som inte kan uteslutas från 

en diskussion kring ett etnografiskt tillvägagångssätt. Det innebär att forskarna tappar sin roll 

som forskare och identifierar sig med de människor som de studerar. (Bryman & Bell, 2005, 

s.345) Eftersom detta aldrig är avsikten för någon forskare måste risken uppmärksammas och 

påminnas under arbetets gång. Speciellt under analysen kommer vi att tillbringa mer tid på en 

annan plats än Scanias kontor för att kunna få ett mer vetenskapligt förhållningssätt till det 

material som har samlats in. En avslutande kritik från Bryman & Bell (2005, s.355f) är att en 
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forskare bör ses som en “insider” inom organisationen för att kunna ta del av kontexten. För 

att mildra denna kritik kommer vi som författare att ägna mycket tid åt att komma in i 

organisationen och således inte bli uppfattade som “outsiders”. Dessa aktiviteter kan bland 

annat vara gemensam träning med de anställda och gemensamma luncher. Vi kommer även 

dela fruktkorg och ansvaret att fylla på den med de närmast oss på avdelningen, något som 

även det kommer bidra till att bli en “insider”. Det är även på detta sätt som Orr (1996, s.7) 

har arbetat för att bli godkänd av organisationen han studerade, vilket kan ses då han väntade 

kvar på bussen, delade luncher och gick på after work med de anställda. Orr (1996, s.7) 

uttrycker vidare ett eventuellt problem för en etnograf när han beskriver sin situation som 

skrivarreparatör. Detta problem hade kunnat vara att etnografen befinner sig i en situation där 

denne inte passar in. Orr hade dock en angränsad erfarenhet till det jobb han utförde som 

skrivarreparatör och var redan kunnig på sitt arbetsområde och passade därmed in i 

organisationen. Detta medförde i sin tur att han kunde saker som en ”outsider” inte skulle ha 

kunnat. Han menar på att det är viktigt att aldrig ta något för givet och vara uppmärksam mot 

allt som sker, samma tanke som Neyland ovan uttrycker. För denna studie anser vi att detta 

inte kommer att begränsa studien eftersom vi båda är kunniga inom ekonomiområdet med 

varsin kandidatexamen, men samtidigt har vi inga missledande förkunskaper om leasing som 

kan leda in oss på olika banor. Därför blir det mer centralt att se till att bli insiders i 

organisationen snarare än att saker kan tas för givna, även om den senare också förtjänar att 

uppmärksammas under processen.  

Arbetet för att bli sedda som “insiders” gick relativt smidigt. Liksom Orr hade vi en 

angränsande erfarenhet till vårt arbetsområde då vi är utbildade ekonomer och en av oss har 

erfarenheter kring Scanias produktutbud i form av lastbilskörkort. De angränsande 

erfarenheterna från ekonomiutbildningen bestod av praktiska erfarenheter från redovisning 

men även teoretiska erfarenheter från redovisning och ekonomistyrning. Detta skapade 

naturliga konversationer mellan oss och de anställda där vi diskuterade allt från allmän 

ekonomi och lastbilskörning till mer privata saker. Vi återfann också gemensamma intressen 

med flera i vår omgivning, bland annat uppskattade flera på avdelningen att träna. Redan efter 

tredje veckan tränade vi för första gången gemensamt med en del av de anställda vilket då 

ytterligare skyndade på processen att bli en insider. Träningen med olika personer och i olika 

idrotter, bland annat cykling och löpning, var något som blev allt mer vanligt och naturligt 

både för oss och för dem. Vi såg också att just dela fruktkorg var ett sätt att komma in i de 

anställdas vardag och inte bara ha ämnen att föra en dialog kring. Den stora effekten av 

fruktkorgens påverkan märktes framförallt när vi fyllde på den generöst för första gången, 

vilket lättade på stämningen markant. Det som dock fick oss att bli insläppta som “insiders” 

var just att föra dialoger kring gemensamma intressen. I många fall rörde dessa olika sätt att 

träna på, men även rena diskussioner kring utrustning såsom cykelväxlar, pulsklockor och 

liknande saker. Det faktum att vi närmade oss att bli ”insiders” uppmärksammades när de 

anställda tog oss till sig och började visa vad de arbetade med och hur de gjorde detta. Utbytet 

med de anställda ökade ytterligare när vi själva bidrog med vår egen kunskap om deras 

arbetsuppgifter. Efter detta kliv kom allt fler diskussioner om allt från politik till bostad i 

Stockholm allt mer naturligt och vi kunde för första gången uttrycka att vi kände oss som 

“insiders” i organisationen. För att upprätthålla vår status som “insiders” var vi flitiga med att 
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befinna oss i det sociala klimatet som inte enbart diskuterade arbetsuppgifter. Genomgående 

under arbetsdagarna var vi en del av diskussionerna kring skilda ämnen. För att inte riskera att 

hamna utanför detta var det också vi som var initiativtagare till diskussionerna när vi kände att 

det behövdes och vi arbetade också med att föra diskussionerna med olika personer på hela 

avdelningen för att kunna vara “insiders” för alla. Detta var något som vi också märkte gav 

resultat då flertalet anställda på avdelningen som vi hade fört relativt lite dialog med 

avslappnat startade ett samtalsämne i fikarummet. 

3.4 Analysmetod 
När vi nu har förklarat hur vi har gått tillväga för att genomföra studien blir det aktuellt att gå 

över vad som ska göras med det insamlade materialet. För en forskare som har samlat in data 

via en kvalitativ ansats kan en kvalitativ metod med fördel användas för att analysera data. 

Detta innebär att vi systematiskt kommer att undersöka insamlad data i en process för att 

kunna hantera den ofta ostrukturerade och omfattande datamängden som en kvalitativ ansats 

medför. (Fejes & Thornberg, 2009, s.32) Denna studie delar den karaktäristikan som en 

kvalitativ ansats brukar medföra genom att insamlad data kommer vara omfattande och 

ostrukturerad. Detta innebär att valet av analysmetod blir essentiellt för att kunna svara på 

forskningsfrågan. Analysen i en etnografisk studie kan dessutom vara utmanande (Roper & 

Shapira i Sangasubana, 2009). Anledningarna till detta är att etnografer får stora mängder data 

som beskriver hur folk beter sig och vad de uttrycker för åsikter. Dessa data behöver först 

sorteras upp för att kunna analyseras. (Sangasubana, 2009) I denna studie innebär detta att 

bland annat minnesanteckningarna kommer utgöra en del av studiens data och att det som 

skrivs där behöver sorteras ut om det är relevant för utformningen av redovisningspraxis. Det 

första som kommer att ske i sorteringen är att det som inte är betydelsefullt för 

forskningsfrågan kommer att sorteras bort. Detta innebär inte att det materialet kommer att 

raderas utan snarare att det kommer vara en del av ett annat dokument för att vid behov kunna 

granskas. Det utvalda materialet kommer sedan att presenteras i ett eget kapitel där det 

kommer att framgå vad som har skett under studiens gång. Med det sorterade materialet och 

vår kännedom om kontexten kommer vi sträva efter att skapa en tydlig helhetsförståelse av 

händelseförloppet för att beskriva utformningen av redovisningspraxis. 

Fejes & Thornberg (2009, s.32) uttrycker vidare att det för en kvalitativ analys inte finns 

några fasta åsikter om vad som är en bra analysmetod utan snarare att det beror på situationen 

vad som är lämpligast. Därför kommer det nedan att presenteras vilka steg som tas när det 

utvalda datamaterialet kommer att analyseras. Ett första steg blir att minnesanteckningarna 

och annan data kommer att sorteras ut som relevant eller irrelevant när analysen genomförs, 

vilket dock har förklarats i föregående stycke. Den empiriska grunden kommer sedan att 

presenteras i en kronologisk ordning. Detta görs för att underlätta beskrivningen av hur 

redovisningspraxis skapas samt för att lägga tyngd på rätt del av processen. När sedan detta 

har gjorts är det relevant att se över hur detta har påverkat utformningen av 

redovisningspraxis och således förklara processen. Det sista steget är att tolka data som har 

sorterats för att kunna avgöra vad som har legat till grund för en händelse men även för att 

kunna avgöra huruvida händelsen har förorsakat något i utformningen av redovisningspraxis. 

Denna tolkning kommer således att vara gjord utifrån undersökningsmodellen, vilket innebär 
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att referensramen används som ett par glasögon som empirin skådas igenom. Detta kommer 

att genomföras i analysen där undersökningsmodellens beståndsdelar ställs mot empirin på ett 

för läsaren tydligt sätt. Bryman & Bell (2005, s.457ff) menar här på att det är viktigt att ha 

distans till tolkningen för att inte påbörja analysen för tidigt, något som denna studie kommer 

att ha i åtanke. Återigen är denna tolkning något som binder an till kritiken om studiens 

trovärdighet. Som svaret har blivit tidigare kommer trovärdigheten att säkerställas genom att 

sorteringar och tolkningar förklaras och redogörs tydligt för att läsaren kan följa de 

tankegångar som har styrt processen. Följande figur kan sammanfatta den analysmetod som 

kommer att användas av i denna studie: 

 
Figur 5. Analysmetod  

Data 
Utvalda 

sekvenser 
Kronologisk 

presentation 
Tolkning 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer en framställning av den etnografiska studie som genomförts att 

presenteras kronologiskt. Dels kommer materialet från minnesanteckningarna att presenteras, 

men också från intervjuerna som genomfördes. Tillsammans med en kontextuell beskrivning 

är avsikten att läsaren ska få helhetsförståelse för de viktiga händelserna och hur processen 

fortgick. 

4.1 Förstadiet till projektet 
Under en intervju som hölls för att beskriva hur utformningen av redovisningspraxis tog sin 

början framgick det att Scania har en anställd person som har som yrkesroll att bland annat 

uppmärksamma nya redovisningsregler som kan komma att påverka organisationen. Det 

ligger i dennes roll att sortera ut vilka nya redovisningsregler som är av intresse för 

organisationen och föra informationen om dessa vidare till berörda personer, samtidigt ska 

även för organisationen irrelevanta redovisningsförändringar sorteras bort. Denna person är 

anställd som redovisningsspecialist och har till uppgift att se till att Scania håller sig i 

framkant när det kommer nya redovisningsregler och därmed inte bli överraskade när dessa 

införs. Personen som satt på tjänsten som redovisningsspecialist bytte tjänst under 

utformningen av den nya leasingstandarden och ersattes då av en annan 

redovisningsspecialist. Den förste redovisningsspecialisten hade tidigt uppmärksammat att 

nya leasingregler var på gång vilket skulle påverka Scania omfattande på flera plan, bland 

annat det ekonomiska genom att balansräkningen förändras. Det var dock först när det drog 

ihop sig för Re-Exposure Draft, det vill säga det andra utkastet på en ny leasingstandard, som 

dennes ersättare lyfte detta till de personer som ansvarade för det som de nya reglerna kunde 

komma att påverka. Personerna som blev informerade arbetade som rapporteringsansvarig 

och investeringsansvarig och anledningen till att dessa informerades var för att Scania kunde 

komma att påverkas finansiellt samt att leasingmarknaden i stort kunde komma att förändras. 

Dessa personer valde då att de skulle starta ett projekt för att utreda huruvida de nya reglerna 

kunde påverka organisationen samt hur de skulle använda de nya reglerna. De undersökte 

möjligheterna till att avsätta resurser till detta internt men kom fram till att detta var ett 

lämpligt projekt för att ta in studenter till. Detta kom de fram till dels på grund av att 

resurserna internt var upptagna men även för att de brukar ta in studenter till liknande projekt, 

vilket bidrar till studenternas utbildning. Anledningen till att de vänder sig mot just studenter 

är också för att organisationen har en ambition att ha studentkontakter, delvis för att vara en 

del av och säkerställa att det är bra nivå på utbildningar runt om i landet men även för att 

kunna få kontakt med eventuella framtida medarbetare.  

Efter att beslutet om att skapa en projektgrupp i form av studenter skapades även en styrgrupp 

enligt organisationens arbetssätt. Styrgruppen bestod av en rapporteringsansvarig då denne 

ansvarar för organisationens redovisningsregler, en investeringsansvarig då denne dels har 

varit rapporteringsansvarig tidigare men nu ansvarar för investeringarna och huruvida Scania 

skall äga eller hyra sina tillgångar. Den tredje medlemmen i styrgruppen var 

redovisningsspecialisten som även fick som uppdrag att leda projektgruppen i form av att vara 

handledare, anledningen till detta var dennes yrkeskunskap och roll som 

redovisningsspecialist, vilket således förefaller som naturligt. I figur 6 nedan presenteras 
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sammansättningen av styrgruppen samt projektgruppen tillsammans med den hierarkiska 

strukturen som det är mellan deltagarna. 

 
Figur 6. Hierarkiskt schema över de centrala aktörerna 

Den projektgrupp som tillsattes informerades om vad Scania önskade få hjälp med och 

redovisningsspecialisten gav grundläggande riktlinjer om hur de tänkte sig projektets 

utformning och hur det skulle bidra till ett bättre Scania. De grundläggande riktlinjerna 

innehöll att projektgruppen förväntades ta fram en modell som Scania kan använda sig av när 

de ska teckna leasingkontrakt framöver, detta för att komma förbi de svårigheter som finns 

med bland annat klassificeringen av leasing. Sekundärt ska denna modell också verka för att 

skapa enhetlighet inom Scaniakoncernen. Redovisningsspecialisten, tillika projektgruppens 

handledare, mailade även ut all den information han satt på om den nya leasingstandarden till 

projektgruppen. Detta inkluderade bland annat alla dokument som IASB släppt parallellt med 

den nya leasingstandarden, inofficiella samt officiella “comment letters” från olika 

intresseorganisationer, tidigare leasingstandard och olika artiklar där det skrivits om den nya 

leasingstandardens påverkan. En stor del av denna information satte sig projektgruppen in i 

redan innan projektstart i Södertälje. Detta kan ses i figur 7 nedan där “Förberedelser” 

befinner sig före de andra arbetsmomenten på tidslinjen. Vidare har de övriga momentens 

tidsåtgång redovisats där det förtjänar att förtydligas att “Modellen”, “Appendix” samt 

“Bedömningsmall” alla är en del av den produkt som lämnades till Scania efter att projektet 

var genomfört. “Intervjuerna” symboliserar de informations- och diskussionsmöten som 

genomfördes med Scanias dotterbolag under arbetets gång. “Presentationen” är arbetet inför 

intervjuerna vilket krävdes då leasingstandarden behövde förklaras på ett mer praktiskt 

kopplat och kortfattat sätt än vad den är skriven. Att tillägga kring figur 7 är att den beskriver 

den tid som projektgruppen har varit en del av projektet och inkluderar således inte tiden 

innan då bland annat den förste redovisningsspecialisten uppmärksammade förändringen i 

redovisningsreglerna som var på gång. Den fortlöper till den 16 december vilket är datumet då 

projektgruppens arbete avslutades, men pilen fortsätter framåt för att symbolisera att projektet 

också kommer att fortsätta efter projektgruppen har lämnat Scania. 
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Figur 7. Tidslinje över projektets olika arbetsmoment 

4.2 Utformningen av en modell 
Projektgruppen fick ta del av information om Scaniakoncernens tidigare rapporterade 

leasingkostnader från redovisningsspecialisten. Denna information innehöll belopp för 

operationell respektive finansiell leasing inom Scaniakoncernen och var uppdelad på 

respektive dotterbolag. Där kom även information om kontaktperson, mailadress, land och 

språk till varje dotterbolag tillsammans med detta. Redovisningsspecialisten lade fram 

önskemålet att projektgruppen skulle börja kolla på vilka som kunde vara aktuella för ett 

möte. Detta skulle göras på grunden av deras tillgänglighet och hur stort belopp som de 

leasade för. Redovisningsspecialisten påpekade att detta urval skulle användas för att hålla 

informations- och diskussionsmöten med syfte att både informera om vilka förändringar som 

var på gång men även för att samla in information om vilken typ av leasingkontrakt som finns 

och till vilken omfattning. De antaganden som låg till grund i urvalet av dotterbolag var inte 

bara att de skulle leasa mycket, utan också att en stor del av denna leasing skulle vara 

operationell. Detta var intressant eftersom operationell leasing tidigare inte hade kapitaliserats 

på balansräkningen, men med de nya reglerna skulle detta bli nödvändigt även för denna typ 

av leasar.  

Redan första veckan hade projektgruppen och dess styrgrupp ett första möte. På mötets 

agenda stod främst att skapa en gemensam bild av vad som var det huvudsakliga målet med 

projektet. Stämningen upplevdes som aktiv och alla medlemmar var engagerade och arbetade 

för att få fram sina åsikter. Styrgruppens medlemmar var överens om att de alla ville ha en 

modell som bidrog till enhetlighet för koncernens redovisning av leasing. Enhetligheten var 

bland annat önskvärd för att underlätta för revisorerna i deras arbete med att gå igenom de 

leasingkontrakt som finns inom koncernen och möjliggöra en del kostnadsbesparingar men 

även för att minska den administrativa bördan för Scania. De hade dock olika åsikter om hur 

denna skulle vara utformad och vilka ytterligare syften den skulle fylla. På mötet framgick det 

att redovisningsspecialisten såg framför sig hur projektgruppen skulle utforma:  

“En guide som med förenklad och scaniafierad text beskriver hur organisationen ska 

applicera de nya bedömningar som kommer med den nya leasingstandarden!” 

När redovisningsspecialisten argumenterade stöttade han tillbaka sig på den föreslagna 

leasingstandarden och visade där på vad som var svårt med den nya standarden. 
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Rapporteringsansvarige uttryckte visserligen ett visst medhåll, men ville även se att modellen 

blev mer detaljerad där dotterbolagen skulle kunna använda den för att göra sina beräkningar;  

“Jag ser framför mig hur ni lyckas skapa ett exceldokument eller liknande för att få 

fram siffror på beräkningarna väldigt enkelt!” 

Det skedde även en diskussion, som främst den investeringsansvarige, rapporteringsansvarige 

och projektgruppen drev, om hur mycket som kan styras åt ett visst håll inom en modell för 

att skapa en kostnadsbild som är fördelaktig för Scania. Anledningen till denna diskussion var 

en vilja att kunna göra modellen mer strategisk och utifrån ekonomiska perspektiv bättre för 

Scania. Denna diskussion fick dock ett slut när redovisningsspecialisten, med flertalet år som 

auktoriserad revisor, gav synpunkter på vad revisorerna skulle godkänna och inte. Resultatet 

av mötet blev att projektgruppen till att börja med skulle jobba med en textbaserad guide som 

är praktiskt användbar för Scaniakoncernen och att de skulle samla olika leasingkontrakt för 

att möjliggöra detta. Vissa riktlinjer för att säkra att kostnadsbilden hamnar på en rimlig nivå 

var önskvärda i modellen, men för att undvika att revisorerna skulle kunna slå ned på dem 

fick de inte vara för specifikt uttryckta. Denna diskussion skulle föras vidare med 

redovisningsspecialisten framöver efter att mer kunskap om leasingkontraktens utformning 

hämtats från dotterbolagen.  

Projektgruppen skapade utefter redovisningsspecialistens önskemål ett mailutskick för att 

förbereda inför mötesbokningarna. Detta utskick fick redovisningsspecialisten ta del av och 

kontrollera innan projektgruppen började maila ut mötesbokningar till de aktuella bolagen.  

“Hi, 

We are writing this email to you regarding the proposed lease standard and its 

implications for Scania as a lessee. Our names are Simon Markendahl and Sebastian 

Månsson and we are they who are working to create a working model that Scania can 

use if the proposed lease standard is accepted. 

We both come from Örebro University, and attend the fourth year of our master’s 

programme. We are both specializing in financial accounting and management 

accounting. In addition to our studies, we are also practicing orienteering. 

We wish to book an appointment to inform and discuss the proposed lease standard 

with you. We will have prepared a basic presentation of the draft standard and the 

differences that exists in relation to the current lease standard. Before the actual 

meeting, we encourage you produce examples of current leases, so we can discuss the 

type of lease and also what time period that is actual for existing leases. It is also 

interesting if there are any renewal options to the lease. 

 Since this meeting regards current leases and the proposed lease standard, it is 

essential to book an appointment with someone who is familiar with the company’s 

leases. If you feel that someone else should accompany you, please invite her/him to 

our meeting as well. 
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 We propose that we conduct this meeting with Lync, is this system familiar to you? 

XX (redovisningsspecialisten), (dennes formella tjänst) at Scania will also attend and 

participate in the discussion. If there is anything you wonder about, do not hesitate to 

contact us. 

Best Regards, 

Simon Markendahl & Sebastian Månsson” 

Projektgruppen fick under det andra styrgruppsmötet riktlinjer om hur modellen, men även 

presentationen som skulle hållas under mötena med dotterbolagen, kunde tänkas se ut. Det var 

dock tydligt att det var svårt att veta hur modellens utformning skulle bli förrän efter mötena 

med dotterbolagen, något som även styrgruppen påpekade. Flexibiliteten och 

informationsinsamlingen i projektet var därför viktig. Scanias redovisningsspecialist lyfte 

även fram att det kontextuella kommer vara av stor betydelse för utformningen av modellen 

för att få den så praktiskt användbar som möjligt. Redovisningsspecialisten ville även att 

projektgruppen skulle gå igenom presentationen och presentationsbilderna med honom innan 

första mötet för att han skulle kunna kontrollera att nivån och innehållet var lämpligt. Det var 

dock först när projektgruppen kände teoretisk mättnad i sin kunskap om den nya 

leasingstandardens implikationer som de påbörjade arbetet med presentationen.  

Ett första utkast på presentationen blev ganska snart klart och det sändes till 

redovisningsspecialisten för feedback. Projektgruppen arbetade sedan vidare med modellen 

efter styrgruppens gemensamma riktlinjer, vilket till en början var att göra den så användbar 

som möjligt. Projektgruppen började således med att bygga upp modellen som en överskådlig 

guide, det vill säga ett dokument som beskriver hur och på vilken grund Scaniakoncernens 

dotterbolag ska ta ställning till de bedömningar som måste göras med den nya standarden. 

Styrgruppen önskade även att det ska vara en tydlig modell som framöver kommer skapa en 

enhetlighet inom koncernen, detta var något som projektgruppen hela tiden hade i åtanke. De 

frågetecken, ofta subjektiva bedömningar, som dök upp i skapandet lämnades som 

rödmarkerad text för vidare diskussion med styrgruppen innan modellen vidareutvecklades.  

Framöver skulle dessa delar tas upp med styrgruppen, men dess medlemmar är ofta iväg på 

möten och är ibland svåra för projektgruppen att få tag på. Detta innebar dock inget större 

hinder då det fanns inplanerade styrgruppsmöten flera gånger i månaden som hade bokats in i 

ett tidigt skede. I styrgruppen är det vanligtvis redovisningsspecialisten som är mest 

tillgänglig och således är det också honom som projektgruppen vänder sig till vid frågor om 

modellen och dess innehåll. Däremot sker det även spontana möten med styrgruppens 

medlemmar, exempelvis vid kaffemaskinen, som underlättar förmedlingen av 

styrgruppmedlemmarnas åsikter. Projektgruppen träffade till exempel rapporteringsansvarige 

i fikarummet under en förmiddag. Trots att han var lite stressad tog han sig tiden för att prata 

med dem och kommenterade återigen hur viktigt det var att försöka göra de gråzoner som 

uppstår vid bedömningarna i den nya leasingstandarden så små som möjligt. Detta eftersom 

de tillsammans, det vill säga styrgruppen och projektgruppen, strävar mot att redovisningen 

inom koncernen ska bli enhetlig. 
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I slutet på veckan därpå kontrollerade projektgruppen innehållet i presentationen och 

modellen genom att repetera den information de hade om den nya leasingstandarden. När 

detta var klart skickades båda på nytt in till redovisningsspecialisten för feedback. 

Projektgruppen hade ännu inte fått någon feedback på det utkast de skickat in tidigare. Detta 

på grund av att stämningen på kontoret är lite hektisk och det upplevs som om alla 

medarbetare, inklusive styrgruppen, har mycket att göra. Det är något som beror på arbetet 

med den nuvarande kvartalsrapporten, vilket enligt medarbetarna är fullt normalt. 

Feedback på modellen 

När projektgruppen kom tillbaka efter helgen fick de ta del av feedback på modellen och 

presentationen. Det var redovisningsspecialisten i styrgruppen som hade tagit sig tid att titta 

på och kommentera dess utformning. Redovisningsspecialistens önskan och den feedback 

som mottogs bidrog bland annat till att projektgruppen la till ett par fler bilder och även ett par 

visuella exempel för att göra presentationens ganska tunga innehåll tydligare. När det nya 

utkastet av presentationen var klart skickades denna ut till styrgruppens medlemmar med 

förhoppningar om ytterligare feedback på morgondagens styrgruppsmöte. Ett spontant möte 

med redovisningsspecialisten skedde också under eftermiddagen. Han kommenterade att 

projektgruppen var på rätt väg med modellens utformning och tyckte att de skulle fortsätta 

med det upplägget som de påbörjat. Han medgav dock att de andra i styrgruppen, som har en 

lite mer strategisk yrkesroll, kanske inte delar hans uppfattning. Det var därför viktigt att 

dessa fick ta del av modellen till morgondagens styrgruppsmöte för att de kunde ge sina 

kommenterar och således kunna vara delaktiga i processen. På morgondagens förmiddag 

tittade rapporteringsansvarige förbi projektgruppen och bad dem skjuta på mötet till 

morgondagen då han var tvungen att prioritera annat denna dag. Han verkade tycka att det var 

synd och projektgruppen fick ett intryck av att han verkligen ville närvara på mötet. Även 

investeringsansvarige hörde av sig och berättade att han blivit sjuk och inte kunde vara på 

plats, han ville dock medverka över telefon för att få med sina synpunkter. Med detta som 

grund valde projektgruppen att skjuta fram mötet med styrgruppen eftersom de som inte 

kunde närvara hade en stark vilja att få vara med och komma med sina åsikter. 

Redovisningsspecialisten accepterade denna framflyttning och tyckte det var bra att mötet 

flyttades fram för att de andra skulle kunna närvara. Under dagen kom även 

redovisningsspecialisten och stämde av statusen på de mötesbokningar som skickats ut. 

Projektgruppen hade fått viss respons på dessa men saknade fortfarande en del svar. 

Redovisningsspecialisten påpekade att om projektgruppen hade svårigheter att komma i 

kontakt med några bolag skulle de få hjälp med detta av styrgruppen, han lyfte även fram att 

det hade gått ut ett mail inom koncernen som beskrev hur de kunde komma att bli kontaktade 

framöver och att det var ett prioriterat projekt inom Scania, vilket syns i utdraget nedan. 

“In May 2013 the IASB released a new draft (Exposure Draft Leases (ED/2013/6)) for 

the upcoming leasing standard. It will have a major impact on corporate accounting, 

since almost all leases must be recognized in a similar way as today's financial 

leasing contracts. Besides this, the new leasing standard also means that new 

assessments must be done both initially and over the lease contract compared to the 

current standard. 
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Scania has hired two students, Sebastian Månsson and Simon Markendahl, from 

Örebro University, during the autumn of 2013 as their thesis write about this re-

exposure draft on the basis of Scania's perspective as lessee. The work will mean that 

they will be interviewing a number of Scania's subsidiaries, but also to go through a 

number of lease contracts. You may be contacted by Sebastian and Simon during the 

autumn when they do their investigation and we wish then that you are trying to help 

them, as this is a priority project for Scania. 

If you have any questions feel free to contact the undersigned or XX 

(rapporteringsansvarige).” 

På det kommande styrgruppsmötet gick de alla gemensamt igenom de presentationsbilder och 

presentationen som projektgruppen hade skapat. Styrgruppen uttryckte gemensamt att den var 

bra, men rapporteringsansvarige och investeringsansvarige påpekade att det även skulle 

läggas till ännu mer om hur den nya standarden skulle påverka Scania i praktiken och skapa 

en förståelse och tyngd i vad de nya leasingreglerna faktiskt innebär. Avsikten med detta var 

att öka intresset för de nya leasingreglerna. Investeringsansvarige lyfte fram:  

“Lägg fram att all leasing ska in i balansräkningen och att möjligheterna till ‘off 

balance sheet-financing’ därmed försvinner, det bör vara intresseväckande för de 

flesta!” 

Detta var något de andra i styrgruppen instämde med. Rapporteringsansvarige tillade att:  

“De kommer även behöva skapa nya kontogrupper och system för deras 

rapportering!” 

Vidare diskuterades modellen och första utkastet på den. Den investeringsansvarige kom 

tidigt med en tydlig åsikt om att där behövdes en grafisk illustration över modellen, en så 

kallad “one-pager” i enlighet med vad som brukar göras, för att sammanfatta och illustrera de 

val som behöver göras vid en bedömning av ett leasingkontrakt. De andra instämde med detta 

och höll sig lite åt sidan när investeringsansvarige fortsatte sin argumentation kring one-

pagern. Detta var även en situation som höll i sig genom den återstående tiden av mötet, där 

investeringsansvarige tydligt förklarade sina ståndpunkter medan de andra flikade in 

emellanåt. Även rapporteringsansvarige flikade in med praktiska råd och önskningar till 

modellen utifrån ett strategiskt perspektiv där den ekonomiska påverkan lyftes in. Denne ville 

att leasingperioden skulle ses som kortare då det skulle leda till att en mindre summa behövde 

föras upp på balansräkningen, vilket skulle bli bättre för organisationen. Detta skedde 

parallellt med att redovisningsspecialisten flikade in med sina lagtekniska synpunkter och 

kunskaper. Återigen kom ämnet upp vad revisorerna skulle kunna komma att godkänna när de 

närvarande på mötet diskuterade riktlinjer kring vilken leasingperiod som skulle räknas med i 

kontrakten. Denna diskussion om leasingperioden blev både het och invecklad, vilket ledde 

till att projektgruppen och styrgruppen kom överens om att planera in en workshop för detta 

framöver. Förslaget med workshopen kläcktes av den rapporteringsansvarige och togs emot 

väl.  
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Projektgruppen träffade på investeringsansvarige vid kaffemaskinen under kommande 

morgon. Han kommenterade snabbt vikten av att göra gråzonerna så små som möjligt i 

modellen för att kunna vägleda dotterbolagen inom koncernen och på så sätt få redovisningen 

enhetlig. Han hade dock bråttom till ett möte och fick hastigt rusa vidare. Senare under 

förmiddagen var det dags för projektgruppens första informations- och diskussionsmöte. 

Projektgruppen träffade redovisningsspecialisten, som även han skulle närvara, tio minuter 

före mötet. Lokalen de bokat var tyvärr upptagen av andra och de blev därför lite sena in i 

konferenssamtalet. Storbritannien hängde på tråden när de loggade in på Lync, som används 

för onlinekonferenser. Projektgruppen inledde med sin presentation och Storbritannien avbröt 

löpandes när det dök upp frågor. Vid frågorna svarade dels projektgruppen, men även 

redovisningsspecialisten flikade in med sina expertkunskaper när det behövdes. 

Presentationen flöt på och avslutades efter cirka 30 minuter. “Straight on” enligt 

Storbritannien som även tackade för mötet. Projektgruppen bad dem skicka in några av sina 

externa leasingkontrakt, det vill säga de som inte leasas internt av något annat Scaniabolag, 

vilket Storbritannien lovade att göra. De hade även fått information om vilken typ av leasing 

som finns i Storbritannien och vilka svårigheter som kan finnas med detta i förhållande till 

den nya standarden, något som projektgruppen kommer kunna dra nytta av framöver när 

modellen skapas. En svårighet som uppmärksammades var kring skillnaden mellan hur 

interna och externa leasar skulle behandlas framöver, det vill säga att interna leasar från 

samma operativa segment inte skulle kapitaliseras från dotterbolaget eftersom de redan var 

kapitaliserade från den interna leasegivaren. Vad detta mynnade ut i modellen kan ses nedan i 

exempel 2. 

 
Exempel 2. Svårighet från Storbrittanien 

Det första stormötet med flertalet dotterbolag ägde rum i ett konferensrum vid huvudkontoret 

i Södertälje. Alla de som anmält sig till detta stormöte, tolv ekonomichefer med controllers, 

var på plats. Projektgruppen presenterade en agenda för eftermiddagen och höll sedan den 

sedvanliga presentationen. Deltagarna var mycket engagerade och ställde frågor som 

projektgruppen fick svara på löpande. Efter presentationen kom diskussionen att till stor del 

handla om hur de omräkningar som skulle behöva göras från dotterbolagen till koncernnivå 

skulle gå till och huruvida Scania centralt skulle stötta detta. Detta var något som skulle 

behandlas längre fram när en slutgiltig standard var satt och berörde därför inte 

projektgruppens arbete. En del dotterbolag hade haft problem med att få fram leasingkontrakt 

då de själva inte ansvarade för dessa, utan det sköttes centralt från Scanias inköpsavdelning. 

De hade inte heller fått ta del av dessa när de frågat och var lite irriterade över att inte få ta del 

av information som berörde dem själva. Projektgruppen kommer därför behöva gå runt 

dotterbolagen och direkt till inköpsavdelningen för att få ta del av dessa kontrakt, något som 
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de även skulle få hjälp med av styrgruppen ifall det behövdes enligt redovisningsspecialisten. 

Ett par av dotterbolagen hade dock lyckats ordna en del leasingkontrakt. En diskussion om 

vilka svårigheter och begränsningar som fanns i dessa kontrakt togs upp under mötet och 

projektgruppen fick god respons från deltagarna. Känslan var att dotterbolagen insåg vilken 

förändring som var på gång och lyssnade ordentligt, flera ekonomichefer påpekade även 

potentiella möjligheter till att utforma leasingkontrakten framöver på ett sådant sätt att de kan 

komma att klassas som servicekontrakt och därmed inte skulle falla under de nya reglerna. 

Detta skulle innebära att tillgången inte var tvungen att redovisas på balansräkningen utan 

enbart som en kostnad, vilket således inte försämrar nyckeltalen. En inskränkning som skulle 

leda till detta var till exempel där det var flera mindre inskränkningar i användarrätten, något 

som med en bokstavlig tolkning och de nya reglerna skulle leda till att kontraktet blev klassat 

som ett servicekontrakt. Ett exempel på en inskränking från ett leasingkontrakt ges nedan i 

exempel 3. 

Exempel 3. Inskränkning i användarrätten 

Redovisningsspecialisten förde i sin tur fram att när projektgruppen utformar modellen bör 

det syftas på reella begränsningar i användarrätten för dessa fall och därmed inte tolka den 

nya leasingstandarden bokstavligt. Detta argument tog även stöd från 

redovisningsspecialistens tidigare erfarenhet från revision och vad revisorerna skulle säga om 

detta. Även andra liknande frågor lyftes för diskussion och redovisningsspecialisten kunde ge 

svar på det mesta, även om han ville förankra det med resterande medlemmar i styrgruppen. 

Dagarna fortgick och projektgruppen hade dagligen informations- och diskussionsmöten med 

Scanias ekonomichefer och dotterbolag. Under mötena informerade de dels om den nya 

leasingstandarden, men skapade sig även en uppfattning av leasetagarnas situation genom att 

diskutera deras leasing och hur de tänkte kring detta. Detta kunde inkludera varför de leasade 

men även hur dessa kontrakt vanligtvis var framställda avseende exempelvis leasingperioder. 

Projektgruppen samlade även in leasingkontrakt från varje möte och läste igenom dessa för att 

få fullständig information om vilken problematik som skulle uppstå i och med den nya 

leasingstandarden och hur de skulle kunna klargöra detta i deras modell. De påbörjade även 

arbetet med den “one-pager” som styrgruppen eftersökt och lämnade ett utkast på denna hos 

redovisningsspecialisten för feedback. Redovisningsspecialisten återkom med feedback på 

“one-pagern” följande dag och hade en rad åsikter om denna. Projektgruppen fick därför 

arbeta vidare på “one-pagern” med den feedback de fått och lämnade under eftermiddagen ett 

nytt utkast till redovisningsspecialisten. Det nya utkastet fick ett godkännande och 

projektgruppen skulle därför maila ut detta tillsammans med modellen inför nästa 

styrgruppsmöte för att eventuellt få det godkänt även därifrån.  

Möte med ett asienbaserat dotterbolag 

En av de följande dagarna var det återigen tid för ett möte. Denna gång stod ett asiatiskt land 

med dess dotterbolag på tur. Marknaden i landet uppenbarade sig som mycket intressant ur ett 
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leasingperspektiv eftersom där var en speciell marknad för hyra av mark och lokaler. Det 

råder sådan brist på industrimark i landet att det sker regelbundna prisökningar på 10-50% per 

år och det har även skapats en praxis i landet där större industrier hyr på privat mark istället 

för industrimark, något som egentligen strider mot vad industrierna får göra. Detta går att 

urskilja i exempel 4 nedan. 

Exempel 4. Prisökning i ett hyreskontrakt 

På grund av den instabila marknaden skrivs även avtalen på kortare perioder vilket då blir 

problematiskt när industrier investerar på marken. I samband med den massiva påverkan som 

de nya leasingreglerna kunde få på detta bolag var de även intresserade av att hållas 

uppdaterade av projektgruppen framöver och även testa modellen när den blivit klar. De hade 

även en del frågor som de önskade att projektgruppen skulle återkomma med svar på, bland 

annat den fulla skillnaden mellan “leasing” och “renting”. Denna skillnad visade sig enbart 

finnas i det svenska språket och var således inte en reell skillnad. 

Efter mötet med asienbolaget hade projektgruppen ett kort spontant möte med 

redovisningsspecialisten. Under detta möte diskuterades det kring tolkningar av 

leasingreglerna men redovisningsspecialisten gav även ytterligare feedback på den modell 

som projektgruppen arbetar med. Det var ett par ändringar gällande sådana begränsningar i 

användarrätten som skulle skapa ett servicekontrakt som han ville skulle göras men även 

ändringar i den one-pager som hade utvecklats. Ändringarna var tydliga och konkreta och 

projektgruppen ändrade genast modellen enligt redovisningsspecialistens önskemål. 

Projektgruppen tog även reda på svaren till de frågor som asienbolaget önskade få svar på och 

mailade dessa svar till berörda personer. Där kom följande svar snabbt; 

Tack for presentationen. 

Ok, val noterat. Vi far folja detta noga fran XX da det kan paverka oss ratt radikalt. 

Trevlig helg! 

Det var nu återigen dags för styrgruppsmöte. Denna gång fanns det en tydlig agenda att arbeta 

efter vilken tog upp alla de beslutspunkter och gråzoner som har uppkommit i 

projektgruppens arbete hittills. Styrgruppen var engagerad och hade tittat på modellen som 

projektgruppen skickat ut tidigare, inklusive “one-pagern” som nu var placerad som en del i 

modellen. De intygade även att projektgruppen var på rätt spår och framförallt den 

investeringsansvarige framförde att det var vad de sett framför sig. Investeringsansvarige 

framförde dock att projektgruppen kunde göra modellen ytterligare mer illustrativ genom att 

skapa något som liknade one-pagern även under varje huvudrubrik i modellen. Det han 

syftade på då var att varje huvudrubrik kunde brytas i en illustrativ figur som då visar vilka 
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beslut som behöver tas i respektive avsnitt och hur de hänger ihop med helheten i modellen. I 

exempel 5 nedan visas det på hur en sådan bild slutligen såg ut.  

 
Exempel 5. Mindre one-pager 

Projektgruppen noterade detta för att ta med till fortsatt arbete. Investeringsansvarige kom 

även med idén att projektgruppen skulle skapa ett appendix som ska användas tillsammans 

med modellen när ett leasingkontrakt bedöms, vilket skulle kunna underlätta användandet av 

modellen för dotterbolagen. Han tillade att detta appendix bör innehålla information kring 

olika sorters leasar och vara mer praktisk och ställningstagande mot de leasar som finns. 

Investeringsansvarige gav även svar på projektgruppens fråga om det här var något som de 

brukar ha. Detta ledde ut i en diskussion där organisationen brukar ha praktiskt kopplade 

utbildningar, men något appendix kopplat till de riktlinjer och guider som finns var inte någon 

standardprodukt. Styrgruppen diskuterade sinsemellan vilken utformning appendixet skulle ha 

men kom sedan överens om investeringsansvariges utformning. Styrgruppen önskade att se ett 

utkast på detta appendix till nästa styrgruppsmöte. Rapporteringsansvarige lyfte även fram att 

han ville se en planering av projektgruppen, gärna i form av en tidslinje, som visar när de ska 

vara klara med vad och vad som är på gång. Detta var något han ville ha snarast och 

projektgruppen lovade därför att skicka ut en planering de kommande dagarna. Efter dessa 

riktlinjer till projektgruppen fortsatte styrgruppsmötet och diskussionen om modellen och 

huruvida som besluten kan styras i en viss riktning eller inte. Det kom här fram att 

projektgruppen skulle försöka att styra modellen för att öka tydligheten och minska 

gråzonerna, men att det även skulle vara förankrat med bolagets redovisningsspecialist och 

revisorer. 

Redovisningsspecialisten frågade även hur det hade gått med att få in kontrakten från 

inköpsavdelningen varav projektgruppen konstaterade att det gått trögt och att de hade svårt 

att få tillgång till dessa på grund av rådande sekretessnivå. Rapporteringsansvarige meddelade 

genast att han kunde hjälpa till vid behov och eventuellt även gå via högre instans om det var 

nödvändigt. Han ville dock att redovisningsspecialisten skulle göra ett försök först och sedan 

meddela processens status vidare till rapporteringsansvarige. Rapporteringsansvarige var 

sedan återigen tvungen att prioritera ett annat möte och lämnade därför möteslokalen. Under 

mötets gång var investeringsansvarige aktiv och tog för sig medan de andra två var lite mer 

tillbakalutade. Rapporteringsansvarige kom dock med ett förslag på att styra 

leasingperioderna för att det inte ska räknas några förlängningsoptioner till det diskonterade 

beloppet för att minimera påverkan på balansräkningen. Tiden rann sedan ut för mötet och 

denna punkt sköts fram till eftermiddagens workshop.  
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Workshopen tog vid där styrgruppsmötet avslutades och det blev en fortsatt diskussion om 

beslutspunkterna. Rapporteringsansvarige kunde tyvärr inte närvara då han fått ett akut 

inbokat möte med en del av styrelsen som han var tvungen att prioritera före. 

Investeringsansvarige var den drivande personen i denna diskussion och gav förslag på en del 

beslut gällande gråzonerna. De förslag han hade på beslutspunkterna diskuterades sedan 

mellan styrgruppen och projektgruppen medan redovisningsspecialisten godkände eller 

motsade sig möjligheten till dessa. Till exempel framgick det att Scania helst inte bedömer en 

leasingperiod över allt för många år, något som då ska specificeras i kontraktet. Denna längd 

sattes på mark och byggnader till en tidsgräns på tio år med redovisningsspecialistens 

godkännande. Detta skedde trots att leasingstandarden uttrycker att hela den bundna 

leasingperioden ska räknas med, men då kontrakten sällan är reellt bundna ansågs det vara 

möjligt att sätta en initial tidsgräns till tio år även om leasingperioden råkar vara längre. 

Exempelvis när specialbyggnader skulle hanteras i appendixet fanns det en nätverksplan som 

investeringsansvarige ville ha med när leasingperioden bedöms för dessa. I Nätverksplanen 

framgår det hur Scania tänker framöver och vilka planer som finns för olika områden. Detta 

ska med i modellen på grund av att det inte ska missas en eventuell planerad flytt av en 

verkstad när leasingperioden bedöms. Projektgruppen noterade även detta och lovade att föra 

in det i modellen vilket kan ses i exempel 6 nedan. 

Exempel 6. Nätverksplanen i modellen 

Under workshopen blev det även tydligt hur det uppstår olika typer av problematik beroende 

på vilken typ av lease det gäller. På investeringsansvariges initiativ och efter en dialog med de 

andra närvarande bestämdes det därför att det skulle skapas en bedömningsmall till modellen 

och appendixet som ska underlätta dokumentation för dotterbolagen. Dokumentationen hade 

som främsta syfte att göra leasingkontrakten lättöverskådliga för externa granskare, som 

revisorer, men även för att underlätta de ansvarigas administration kring leasingkontrakten. 

Det tillades även att denna mall bör innehålla frågor eller rutor om hur personen som signerar 

leasingkontrakt har tagit ställning till de svårigheter som uppkommer. Även ett tillägg av 

basinformation såsom belopp, datum, avdelning med mera skulle vara en del av modellen 

enligt investeringsansvarige. Detta innebar att delen som visas i exempel 7 nedan kunde 

skapas. 

 
Exempel 7. Basinformation i bedömningsmall 
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Efter mötet hade nu projektgruppen en modell vars första del är mer generell medan 

appendixet ska fyllas ut med mer exempel och en ökad detaljeringsgrad avseende olika sorters 

leasing. Senare ska bedömningsmallen användas för att kunna se vad som beslutades i de 

olika punkterna som modellen hanterar.  

Projektgruppen och redovisningsspecialisten åkte även ner till Oskarshamn för ett möte där de 

bjöds på en rundvandring och Scania i Oskarshamn bjöds på ett informations- och 

diskussionsmöte. Väl framme fick projektgruppen och redovisningsspecialisten berätta kort 

om vad de arbetade med och vad de ville få ut av besöket innan det var dags för en 

rundvandring. Rundvandringen började med att en erfaren medarbetare gick med 

projektgruppen och redovisningsspecialisten genom fabriken där produktionsprocessen 

följdes och stegen förklarades. Bland annat sågs hur ett chassi kom ut från svetsningen och 

sattes på det löpande bandet för vidare bearbetning. Under följandet av det löpande bandet 

fick projektgruppen och redovisningsspecialisten även se några av de objekt som leasades, 

vilket bland annat var en avancerad robot som fanns mitt i produktionen men även de truckar 

som rörde på sig i ett nästintill konstant tempo genom fabriken för påfyllning av 

förbrukningsmaterial. Just roboten gav upphov till en särskild del i appendixet, vilket kan ses i 

urklippet nedan som rör ekonomiska incitament kring att bestämma den faktiska 

leasingperioden för en tillgång. 

“For example, you could be leasing a robot which is a part of the line, and then you 

have a significant economic incentive if your line depends on that robot and there is 

hard to find alternatives that could replace that robot.” 

Dagarna efter fortsatte med ytterligare möten med dotterbolag. Dessa skedde främst via Lync 

och på engelska då projektgruppen hade organiserat sina möten genom att ha en större andel 

svenska dotterbolag tidigare i mötesprocessen. Under eftermiddagen framställde 

projektgruppen ett utkast på det beslutsunderlag som de lovat investeringsansvarige. De letade 

sedan upp denne och bokade ett spontant möte, investeringsansvarige gav feedback på plats 

och var mycket nöjd med layouten. Dock ansåg han att beslutsunderlaget kunde kompletteras 

med ytterligare basinformation som gjorde det lättöverskådligt på vilken typ av kontrakt det 

rörde sig av, totalt belopp och vilken tidsperiod det sträckte sig över. Även om projektgruppen 

hade uppmärksammat detta hade de inte fått med det i utkastet som visades för 

investeringsansvarige. Istället tog de med sig detta och justerade enligt investeringsansvariges 

önskemål. När ett nytt utkast skulle lämnas hade denne gått för dagen varför de valde att 

lämna ett nytt utkast till redovisningsspecialisten. Redovisningsspecialisten lämnade ett 

kommenterat exemplar på projektgruppens arbetsplats följande dag och hade även han 

kommit med en del tillägg för justering, annars tyckte han att “den håller måttet”. 

Projektgruppen började efter många möten och mängder av genomlästa kontrakt slutligen att 

känna sig mättade på information om Scanias leasingkontrakt och dess utformning. 

Redovisningsspecialisten lyfte då en diskussion om hur projektgruppen skulle gå vidare 

framöver. De kom fram till att projektgruppen skulle gå tillbaka och granska modellen med 

dess innehåll, bedömningsmallen och den tidslinje de arbetar efter och sedan skicka ut detta 

till styrgruppen. Det var även viktigt att projektgruppen fortsatte att samla in och läsa 
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leasingkontrakt för att se om det kunde dyka upp någon ytterligare problematik, vilket således 

blev en löpandes uppgift för projektgruppen. Projektgruppen lyfte under dagen även fram de 

få bolag som de inte lyckats få kontakt med för att boka sina informationsmöten. Detta då de 

fortsatt stött på vissa problem med att få till möten med en del dotterbolag. När de tog upp 

detta fick de bra stöd från redovisningsspecialisten och styrgruppen för att få mötena till 

stånd. Ett exempel på detta ges i ett mailutdrag nedan: 

”Dear XX (CFO dotterbolag) 

I am the supervisor for Sebastian’s and Simon’s thesis project at Scania and 

responsible for identifying units within Scania with leases. As written to you in the 

email sent in August to the finance managers this is a priority project for Scania why 

it is important that the students receive the help they need from you. 

Please do not hesitate to contact me or XX (rapporteringsansvarig) if you have any 

questions about the project. 

Kind regards  

XX (Redovisningsspecialisten) 

Ovanstående mail hjälpte projektgruppen att komma i kontakt med de flesta återstående 

bolagen och få till möten med dessa. Det var dock ett bolag som varken projektgruppen eller 

redovisningsspecialisten lyckats få tag i. Projektgruppen arbetade sedan med att få till det som 

ska vara klart till nästa styrgruppsmöte och mailade i god tid innan mötet ut en agenda för 

dagen och de filer som de producerat. De inväntade sedan mötet för feedback på deras projekt 

och läste under tiden ett par ytterligare leasingkontrakt som kommit dem tillhanda.  

Modellen närmar sig en slutversion 

När styrgruppsmötet väl tog plats närvarade alla medlemmar från styrgruppen och 

projektgruppen. Rapporteringsansvarige som varit borta det senaste mötet fick en stund i 

början till att fånga upp det som sagts senast och hur statusen för projektgruppen var. Han 

blev positivt överraskad över att se hur projektgruppen hade producerat ett beslutsunderlag 

kopplat till den modell de gjort och sa bland annat: 

“Det känns som om vi börjar närma oss den produkt vi har eftersträvat med detta 

projekt!” 

Investeringsansvarige flikade även in med att projektgruppen var på god väg att lyckas med 

det primära målet med projektet: 

“Nu har vi hittat ett arbetssätt som är ekonomiskt fördelaktigt och som kräver så lite 

administrativt arbete som möjligt men samtidigt genomförs på ett arbetssätt som är 

okej!” 

Under mötet blev det återigen en diskussion om gråzoner som projektgruppen hittat i vissa 

kontrakt där det antingen kunde väljas att se kontraktet som ett servicekontrakt eller ett 

leasingkontrakt. Denna diskussion blev efter en stund ganska het och det var framförallt 
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redovisningsspecialisten och rapporteringsansvarige som inte riktigt var överens. Ärendet 

gällde här huruvida en leverantörs rätt att ersätta en hyrd tillgång med en annan utan Scanias 

medgivande skulle ses som en inskränkning i avtalet som skapade ett serviceavtal eller om det 

fortfarande skulle kunna vara ett leasingkontrakt, det vill säga där Scania kontrollerar den 

identifierade tillgången. Om kontraktet klassades som ett leasingkontrakt skulle det behöva 

vara en del av balansräkningen. Redovisningsspecialisten, med sin bakgrund som auktoriserad 

revisor, påstod att Scania måste tolka kontraktet som vilka begränsningar som faktiskt fanns 

och var möjliga att genomföra i praktiken. Det vill säga att han påstod att där fanns faktiska 

barriärer till att detta skulle kunna komma att ske under avtalets löptid och att detta måste tas 

hänsyn till för att revisorerna ska godkänna tolkningen av den nya leasingstandarden. 

Rapporteringsansvarige hävdade å andra sidan att där inte fanns några barriärer av betydelse 

och att det faktiskt var möjligt att leverantören kom och bytte ut tillgången utan att prata med 

Scania. Detta skulle till exempel kunna ske om leverantören behövde omfördela de tillgångar 

som de hade ute hos olika kunder och därför ville byta ut Scanias tillgång mot en annan för att 

kunna ge den tidigare vidare till en annan kund. Projektgruppen ville ha ett svar på denna 

diskussion för att kunna förtydliga fallet i modellen. Efter en lång stund rann detta dock ut i 

sanden då styrgruppen inte var överens om ett svar. Frågan sköts därför framåt i tiden.  

Diskussionen i rummet övergick istället till det appendix som är knutet till modellen. 

Styrgruppen var tidigare överens om att det skulle finnas minst två appendix, ett med 

förtydligande kring vad som gällde varje typ av lease som Scania har och ett som tog upp 

olika exempel. Projektgruppen fick kritik av rapporteringsansvarige över den uppdelning som 

skett i det första appendixet då rubrikerna kunde ses som varandra icke uteslutande och därför 

vara förvirrande för en användare. Investeringsansvarige tog dock projektgruppens parti och 

tillade att det var den uppdelning som Scania haft i sin “Financial Reporting Guide” tidigare 

och att det därför kunde vara bra att ha kvar just de rubrikerna. Han motiverade detta genom 

att en förminskning av de förändringar som skulle ske ute hos dotterbolag kunde ske och att 

det därmed skulle behållas vissa delar av det föregående arbetssättet. Hela styrgruppen 

accepterade detta och projektgruppen fick därmed ett godkännande för det första appendixets 

upplägg. Det andra appendixet skulle styrgruppen diskutera på nästa styrgruppsmöte då det 

inte hade en färdig utformning än. 

Styrgruppens uppmärksamhet riktades sedan återigen till den bedömningsmall som 

projektgruppen skapat. Investeringsansvarige uppmärksammade att han saknade ett par 

rubriker som var av intresse men även att projektgruppen behövde ändra layouten för att 

förbättra överskådligheten. Baktanken som investeringsansvarige hade med detta var även 

denna gång att en utomstående skulle kunna granska dokumentet och förstå alla antaganden 

som gjorts. Senare under mötet framgick det att de utomstående han syftade på var Scanias 

revisorer och att syftet med att göra alla antaganden lättförståeliga och överskådliga var att det 

skulle kunna minska Scanias revisionskostnader. När detta kom upp upplevde projektgruppen 

att intresset i diskussionen blev lite starkare från rapporteringsansvarige och de två 

tillsammans tog sig ordentligt med tid för att se till att all viktig information skulle framgå av 

bedömningsmallen. Projektgruppen och redovisningsansvarige höll sig lite i bakgrunden i 

denna diskussion men fyllde även i med vad som behövdes för att kunna göra en bedömning 
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med hjälp av bedömningsmallen. Materialet som kom ut från diskussion blev mycket 

genomarbetat, liksom den modell som hade skapats, och alla deltagare på mötet var nöjda 

med utfallet. Mötet hade nu dragit över 40 minuter och det var hög tid att runda av. 

Morgonen efter mötesdagen mottog projektgruppen ett mail från redovisningsspecialisten: 

”Hej 

Tänkte bara säga att jag tyckte mötet gick bra igår och tycker att allt löper på bra. 

Jag tycker själva Practical guiden är klar nu med mina kommentarer (kommer nog 

läsa igenom den en gång till om någon vecka, men mer för språk och om man ser 

något mindre som kanske måste förtydligas) och det räcker nu med att ni fokuserar på 

själva appendixet. Säg gärna till om det är några avtal ni vill att jag ska läsa, jag har 

tid. 

Mvh 

(XX)Redovisningsspecialisten” 

Det var positiva besked för projektgruppen och visade även på vad de skulle lägga energi på 

de kommande dagarna, det vill säga appendixet. Precis som redovisningsspecialisten nämnde 

ska projektgruppen även låta honom läsa kontraktet som diskuterades hett under 

styrgruppsmötet för att bilda sig en uppfattning. Detta då det är det kontrakt som ligger i den 

absolut “gråaste” zonen mellan ett servicekontrakt och leasingkontrakt. Projektgruppen 

arbetade nu vidare med att korrigera de ändringar som de fått på beslutsunderlaget och 

modellen och skulle sedan lägga mer energi på appendixet.  

De kommande dagarna lade projektgruppen mycket tid på att få klart appendixet. Detta 

lättades dock upp av en förmiddag på Scania democenter där de fick möjligheten att köra 

lastbil och buss. Projektgruppen mailade också det hett diskuterade kontraktet, vilket är 

skrivarkontraktet, till redovisningsspecialisten och inväntade på kommentarer på detta. 

Redovisningsspecialisten kom snart med feedback på kontrakten och ansåg att dessa skulle 

tolkas som leasingkontrakt istället för servicekontrakt, som tidigare hade uttrycks på ett 

styrgruppsmöte. Han tillade därför att detta skulle läggas in och förtydligas i modellen. 

Projektgruppen lämnade ett utkast på modellen med detta förtydligat, samt ett färdigt 

appendix, kommande dag. Redovisningsspecialisten tittade på förändringarna under helgen 

och kommenterade att det såg bra ut redan på måndagen. På så sätt var nu projektgruppens 

uppdrag färdigt och en första modell som tolkar redovisningsreglerna hade skapats.   
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5. Analys 
I detta kapitel kommer undersökningsmodellen att ställas mot empirin för att förklara de 

händelser som har ägt rum. Dels kommer det att identifieras vem som är drivande men också 

hur och varför denne har agerat. Detta innebär att kapitel 4 kommer att analysera utifrån den 

institutionella teorin tillsammans med motiven och maktbaserna. 

5.1 Förstadiet till projektet 
När de nya redovisningsreglerna initialt uppmärksammades innebar det att den före detta 

redovisningsspecialisten insåg dess påverkan på Scania. Detta påvisar i enlighet med 

referensramen en revolutionär förändring eftersom det går att se hur dessa förändringar 

kommer att bli omfattande. Det påvisar även en formell förändring eftersom det är ett speciellt 

organ som orsakat införandet av en ny redovisningsprincip. Detta innebär att förändringen 

sker i linje med hur den institutionella teorin har sin syn på hur regler och rutiner kan 

förändras. När väl denna person tog tag i detta skedde det utifrån ekonomiska motiv, vilket 

kan ses på att det gjordes för att förbereda Scania för en förändring som kan påverka dem 

såväl direkt som indirekt. Direkt i det avseende att det kommer få en finansiell påverkan men 

också indirekt då leasingmarknaden i stort kan komma att förändras. Redovisningsspecialisten 

lyckades starta projektet eftersom det låg i dennes ansvarsområde, vilket också påvisar 

användningen av maktbasen “ansvarsområde” som är en legitim maktbas inom en 

organisation. Efter att processen har startat tog den nye redovisningsspecialisten, 

rapporteringsansvarige samt investeringsansvarige över projektet, vilket de alla kunde göra 

eftersom det låg i redovisningsspecialistens ansvarsområde men också för att de andra hade 

hierarkisk makt att kunna ta beslut kring och driva detta projekt. Det ekonomiska motivet kan 

också avspeglas i projektets utformning där Scania har en önskan om att ta in studenter till ett 

riktat behov och maximera nyttan av studentkontakter. Anledningen att välja studenter sker 

även utifrån ett socialt motiv då de anser det vara viktigt att vara en del i utbildningen av 

studenter. 

Vidare fortsatte förstadiet till projektet genom att den redovisningsansvarige informerade 

projektgruppen om vad som krävdes, vilket visar på att redovisningsspecialisten tar ett steg 

framför de andra aktörerna i styrgruppen. Eftersom denna information innehöll en modell om 

hur Scania skulle arbeta kring den föreslagna leasingstandarden innebar detta i likhet med 

undersökningsmodellen att modellen utgör reglerna för hur Scania ska arbeta med de nya 

leasingreglerna. Samtidigt blir rutinerna det sätt som Scania väljer att arbeta med modellen. 

Detta innebar att en reproduktion av modellen också är en reproduktion av redovisningspraxis 

eftersom de båda består av hur det arbetas kring redovisningsprincipen. I detta stadium går det 

dock inte att se vilket motiv som ligger till grund för redovisningsspecialistens handling mer 

än att dennes maktbas “ansvarsområde” visar sig viktig. Däremot kan de första ramarna för 

den fortsatta utformningen utav redovisningspraxis inom Scaniakoncernen ses eftersom det 

ska skapas en modell som bygger på Scaniaanpassade tolkningar av redovisningsprincipen. 

5.2 Utformningen av en modell 
Vid arbetet med att välja ut vilka dotterbolag som skulle intervjuas kan det ses att 

redovisningsspecialisten var den som gav listan över de intressanta dotterbolagen. Här 



Page 37 (48) 

 

framgår det att redovisningsspecialistens urval av dotterbolag skedde utifrån ekonomiska 

motiv eftersom urvalet angränsar till att de företagen som har mest leasing också kommer att 

vara de som påverkas mest. 

Vidare fortsatte arbetet med att skapa en gemensam bild inom styrgruppen och 

projektgruppen avseende projektets mål. I detta arbete går det återigen att urskilja det 

ekonomiska motivet till hur modellen ska utformas när argumentationen utgår från att 

minimera administrations- och revisionskostnader. Utifrån detta framgår det ingen 

användning av någon maktbas, men när frågan rör huruvida långt modellen ska sträcka sig ses 

det att redovisningsspecialisten använder sig av maktbasen “kontroll över dagordningen”. 

Detta ses när denne säger vad revisorerna kommer att godkänna eller inte. Här använder sig 

dock redovisningsspecialisten av ett politiskt motiv när denne drev igenom en syn på 

modellen som mer anpassad åt vad som är rätt utifrån revisorernas synvinkel. I angränsning 

till denna diskussion går det även att se hur institutionen påverkar utformningen av 

redovisningspraxis. Detta eftersom att guiden ska utformas genom en “scaniafierad” text som 

följer den nuvarande normen för hur något ska skrivas, men också genom skapandet av en 

“one-pager” vilket var ett förekommande arbetssätt inom Scania. Det framträder även hur 

varje aktör försöker förändra genom sin reproduktion av reglerna samtidigt som de lägger till 

ett förslag på en förändring. Detta blir tydligt när rapporteringsansvarige håller med 

redovisningsspecialisten men lägger till att det även ska finnas ett exceldokument som hjälper 

till med uträkningarna. Detta är dock något som redovisningsspecialisten inte ser framför sig 

och i sin reproduktion tar han bort denna åsikt, vilket denne lyckas göra genom att använda 

sig av sin maktbas “ansvarsområde”. 

Vid nästa tillfälle som var under styrgruppsmöte två ses det återigen att 

redovisningsspecialisten är den som kommer med inflikanden i hur modellen ska formas. I 

reproduktionen av handlingarna lägger denne till fokus på att modellen ska vara praktisk för 

samtliga dotterbolag och underlätta deras arbete, vilket påvisar att det sociala motivet är 

aktuellt. Redovisningsspecialisten uttryckte under detta möte hur han ville kontrollera 

presentationen innan den blev slutgiltig, vilket inte skapade någon negativ reaktion från de 

andra deltagarna i styrgruppen. Detta påvisar att redovisningsspecialistens användning av 

maktbasen “ansvarsområde” accepteras av de övriga i gruppen. I övrigt innebar inte detta 

andra styrgruppsmöte något förslag på förändring. Istället var det ett agerande som skedde där 

det nu liggande förslaget på modellen återskapades i dess form från det första 

styrgruppsmötet. 

Nästa gång som utformningen av modellen påverkades var i fikarummet där 

rapporteringsansvarige träffade projektgruppen. Där använde han sig av ett ekonomiskt motiv 

när han beskrev hur viktigt det var att skapa en modell med små gråzoner för att öka 

enhetligheten inom Scaniakoncernen och på så sätt möjliggöra besparingar under revisionen. 

Detta påverkade även utformningen av redovisningspraxis då det skapade mer konkret 

definierade gråzoner.  

Feedback på modellen 
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Angående presentationen fortsatte reproduktionen och förändringen från 

redovisningsspecialisten när denne också gav sin syn på vilka förändringar som borde göras 

med den. Denna gång var det sociala motiv som låg till grund för varför förändringarna 

föreslogs eftersom avsikten med förändringarna var att öka tydligheten och göra det tunga 

innehållet enklare och tydligare. Här uttrycker dock redovisningsspecialisten att de andra i 

gruppen inte nödvändigtvis håller med honom vilket öppnar för att maktbasen “hierarkisk 

position” också är betydelsefull inom styrgruppen. Alltså är redovisningsspecialisten öppen 

för att låta de andra aktörerna vara med och förändra i reproduktionen av modellen. Dock blev 

detta möte inställt, men här syns det att styrgruppsmötet fick flyttas fram då både 

rapporteringsansvarige och investeringsansvarige uttryckte att de ville medverka under mötet. 

Detta påvisar att de vill driva på sina motiv i reproduktionen av redovisningspraxis och 

således få ett resultat som de föredrar. Redovisningsspecialisten insåg också detta och gav 

förslag på en ny tid som passade samtliga, vilket återigen visar på hur 

redovisningsspecialisten ger vikt åt rapporteringsansvarige och investeringsansvariges 

maktbas “hierarkisk position”. När väl detta styrgruppsmöte ägde rum framgick det att även 

investeringsansvarige och rapporteringsansvarige fortsatte i samma bana som 

redovisningsspecialisten, det vill säga med sociala motiv om att göra presentationen ännu mer 

intresseväckande och givande för de kommande åhörarna. Detta påvisar hur de tre aktörerna 

inom styrgruppen nu alla reproducerar åt samma håll i denna situation och inte har någon 

intressekonflikt vilket i sin tur innebär att de inte påvisar användningen av någon maktbas. 

Vad som kan ses är att investeringsansvarige tryckte på att skapa en ännu mer praktiskt 

användbar modell för att kunna underlätta för dotterbolagen. Detta påvisar användningen av 

ekonomiska motiv eftersom det går tillbaka till att de administrativa kostnaderna ska 

minimeras. Återigen används ingen maktbas för att få igenom denna förändring eftersom de 

alla aktörerna inom styrgruppen instämde med åsikterna. Det uppstod däremot en 

intressekonflikt mellan rapporteringsansvarige och redovisningsspecialisten kring modellens 

gråzoner. Rapporteringsansvarige hade det ekonomiska motivet i grunden när denna 

argumenterade och försökte reproducera modellen till att ha den kortaste leasingperiod som 

möjligt medan redovisningsspecialisten såg till vad revisorerna skulle godkänna och således 

hade det politiska motivet att driva igenom den åsikten istället för det ekonomiska motivet 

från rapporteringsansvarige. Här går det att se att redovisningsspecialistens maktbas ”kontroll 

över dagordningen” ställs mot rapporteringsansvariges maktbas ”hierarkisk position” även om 

diskussionen inte nådde sitt slut vid detta möte. 

Nästa händelse var ett spontant möte med investeringsansvarige där han uttryckte ett 

önskemål att minska gråzonerna, vilket återigen visar på det ekonomiska motivet då syftet 

med detta var att minimera den administrativa bördan och öka enhetligheten. Eftersom ingen 

av de andra aktörerna fanns närvarande vid detta spontana möte blev det inte heller aktuellt att 

använda någon maktbas för att trycka igenom en åsikt, även om de andra aktörernas åsikter 

inte heller utelämnades vid detta möte. Utformningen av modellen fortsatte påverkas på ett 

annorlunda sätt där nu också dotterbolag involverades i processen. I det första mötet med 

Scania Storbritannien påvisas detta när dess ekonomichef delar med sig av de upplevda 

svårigheterna som finns med nuvarande leasingkontrakt i förhållande till den presentation som 

har hållits. Dessa svårigheter togs i beaktande när modellen skulle utformas. I detta går det att 
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se möjligheten för ekonomichefen för Scania Storbritannien att välja ut de leasingkontrakt 

som denne vill ska uppmärksammas. Detta påvisar användningen av maktbasen “kontroll över 

information”, men det är svårt att se vilket, eller ens om det förelegat, motiv som legat till 

grund för att välja ut vissa kontrakt. I likhet med detta möte skedde ytterligare möten där 

leasingkontrakt lades fram. Detta påvisar att flertalet ekonomichefer kan agera utifrån 

maktbasen “kontroll över information” men att det återigen blir svårt att påvisa vilket motiv 

som legat till grund för selektionen av leasingkontrakt. Däremot kunde det generellt över 

dessa möten ses ekonomiska motiv från ekonomicheferna då de efterfrågade att kunna forma 

modellen för att få många leasingkontrakt till att vara servicekontrakt. Det framgår dock att 

redovisningsspecialisten inte ser detta som möjligt. Detta eftersom ett tillägg av en 

inskränkning i användarrätten i ett leasingkontrakt inte nödvändigtvis är en reell begränsning. 

Detta påvisar att ekonomichefernas maktbas inte är starkare än vad redovisningsspecialistens 

maktbas ”kontroll över dagordningen” är samtidigt som redovisningsspecialistens politiska 

motiv återigen påvisas när denne argumenterar utifrån vad revisorerna skulle godkänna. 

Således lyckas inte ekonomicheferna reproducera utan kan endast agera utifrån det nu 

liggande förslaget på modellen. Vad som också kunde ses var att ekonomicheferna i några fall 

har haft svårt att få fram information kring sin leasing. Deras negativa reaktion tyder på att de 

vill vara med i reproduktionen av de nya reglerna kring den nya redovisningsprincipen men 

att de är begränsade att göra detta. I dessa fall ses det att ekonomicheferna uttrycker 

frustration över att inte ha full kontroll över sin maktbas “kontroll över information” vilket 

gör att de inte har möjlighet att påverka reproduktionen och således får nöja sig med att agera 

utefter modellen. 

Möte med ett asienbaserat dotterbolag 

Ett möte som står ut i förhållande mot de andra är mötet med ett asienbaserat dotterbolag. 

Dess speciella hyresmarknad innebar att de skulle påverkas radikalt av den nya 

leasingstandarden, vilket föranledde att de gav information kring de effekter som skulle 

uppkomma. Detta kunde de göra genom att ha “kontroll över information” och bidra med 

insikter av ekonomiska motiv. Eftersom de uttryckte att de ville se över modellen igen efter 

dess utformning visar det på att de är aktiva i processen att skapa de nya reglerna. 

Anledningen till att detta gick lätt i förhållande mot de andra aktörerna med andra maktbaser 

berodde på att det ekonomiska motivet är en gemensam nämnare för samtliga inblandade. 

Således lyckades ekonomichefen i det asienbaserade dotterbolaget initialt reproducera och 

förändra genom att sätta fokus på att modellen också ska hantera deras speciella 

hyresmarknad. I diskussionen efter detta möte menade redovisningsspecialisten på att 

önskemålet kring begränsningar i användarrätten fortfarande inte går att förbise utan att det 

endast är reella begränsningar som räknas. Således kan det ses att redovisningsspecialisten 

agerar utifrån den nuvarande modellen och inte reproducerar den efter ekonomichefens vilja. 

Detta påvisar igen att det politiska motivet att se till vad revisorerna skulle godkänna är det 

motiv som blir kvarstående och således innebär det att reproduktionen inte innehåller några 

förändringar. Inom denna händelse kan det också påvisas att maktbasen “kontroll över 

information” inte står över maktbasen “kontroll över dagordningen” då 

redovisningsspecialisten är den som avgör vad som ska bli reproducerat. 
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På det kommande styrgruppsmötet kunde återigen ett socialt motiv urskiljas, vilket kan ses 

när investeringsansvarige uttrycker att modellens pedagogik ska utvecklas. Detta skulle ske 

genom mindre “one-pagers” men också genom ett appendix. De mindre “one-pagers” är något 

som återigen uppkommer från institutionen eftersom de likt den större “one-pagern” är ett 

vanligt förekommande arbetssätt. Angående appendixet är detta ett resultat av att 

investeringsansvarige förändrade modellen i sin reproduktion och således lade till ett 

appendix som förtydligar. Detta kunde göras utan användning av en maktbas eftersom de 

andra inte motsade sig denna förändring. Då styrgruppsmötet fortsatte kring en diskussion om 

olika åsikters prioriteringar går det också att urskilja tydligt vilka maktbaser som står över de 

andra. Eftersom det sades att alla förändringar skulle förankras med Scanias 

redovisningsspecialist och senare med revisorerna pekar det på att maktbaserna 

”ansvarsområde” och ”kontroll över dagordningen” återigen står högt upp på hierarkin medan 

de andra går därefter. I slutet på styrgruppsmötet påvisas det däremot att 

rapporteringsansvarige inte vill gå ifrån sin maktbas “hierarkisk position” och lämnar 

föreslaget att styra leasingperioden till att få in minimalt med diskonterade leasingbetalningar 

i balansräkningen. Detta påvisar att det ekonomiska motivet ligger till grund för 

rapporteringsansvariges reproduktion och försök till förändring av modellen eftersom detta 

skulle påverka balansräkningen. Detta förslag utreddes dock inte tillräckligt, varför det inte 

går att se huruvida de olika maktbaserna stod sig mot varandra och inte heller om det motivet 

kunde direkt påverka modellens utformning vid detta tillfälle. 

Under den följande workshopen fortsatte utformningen av redovisningspraxis när 

leasingperioden diskuterades. Då investeringsansvarige uttryckte att det för mark och 

byggnader sällan ska räknas med en leasingperiod på över 10 år reproducerade han och 

förändrade modellen. Detta lyckades med då redovisningsspecialisten godkände förändringen 

eftersom revisorerna också ansågs kunna godkänna argumentet att inte ta med över 10 år. 

Således påvisas att ett ekonomiskt motiv ligger till grund för denna reproduktion samtidigt 

som det politiska motivet återigen befinner sig på en högre nivå och behöver tillgodoses, även 

om det ligger på gränsen till vad som borde vara godkänt från revisorerna. En ytterligare 

förändring förekom då investeringsansvarige reproducerade och denna gång lade till tanken 

att det skulle behövas en bedömningsdokumentation till modellen. Vid denna förändring 

kunde det inte urskiljas ett behov av en maktbas då resterande aktörer inte motsade sig detta. 

Det motiv som låg till grund var i likhet med tidigare det ekonomiska motivet eftersom detta 

gjordes för att kunna bespara revisionskostnader men även för att minska tidsåtgången för de 

anställda som arbetar med leasing. 

Under den rundvandring som gjordes i Oskarshamn skedde en reproduktion och förändring 

när den roboten som fanns i produktionen visades för projektgruppen och 

redovisningsspecialisten eftersom också roboten gav upphov till en del appendixet. Detta 

innebar att guiden som gjorde rundvandringen kunde bidra till modellens utformning vilket 

gjordes genom maktbasen “kontroll över information”. Angående denna reproduktion är det 

svårt att se huruvida urvalet av objekt som leasades gjordes, men uppfattningen var att urvalet 

skedde på grund av dess vikt i produktionen och dess avancerade utformning. Det motiv som 

låg till grund för detta anses vara det sociala motivet eftersom guiden då skulle ha visat upp 
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roboten för att en praktiskt användbar modell skulle kunna skapas, vilket innebar att guiden 

kunde visa upp de leasingobjekt som var viktiga för produktionen. 

Nästa gång som modellen förändrades var när ett utkast på bedömningsdokumentationen hade 

framställts och fick ytterligare feedback. Då investeringsansvarige gav feedback agerade han 

efter bedömningsdokumentationen och i sin reproduktion lade han till mindre tillägg till den. 

Motivet till detta var återigen ekonomiskt eftersom det handlade om att öka användbarheten 

och således också bespara kostnader kring arbetet med leasing. Då detta nya utkast lämnades 

till redovisningsspecialisten innebar det även denna gång att denne reproducerade 

bedömningsdokumentationen och lade till några förändringar. Dessa förändringar utgick från 

ett ekonomiskt motiv då avsikten även här var att öka användbarheten och spara 

administrationskostnader. 

Modellen närmar sig en slutversion 

Under det följande styrgruppsmötet lades modellen i dess helhet fram. Där det kunde ses en 

användning av maktbaser och åsikter från olika motiv när dess innehåll diskuterades. Under 

en diskussion kring en hyrd tillgång uppstod meningsskiljaktigheter. Dels fanns 

redovisningsspecialisten som hade det politiska motivet att se till revisorerna, men också 

rapporteringsansvarige som hade det ekonomiska motivet då han ville se kontraktet som ett 

servicekontrakt och minimera kontraktets påverkan på balansräkningen. I detta fall blev 

diskussionen relativt stillastående då båda parter inte ville lämna sitt försök till att reproducera 

modellen till en mer fördelaktig modell från sitt perspektiv. Detta påvisar att maktbaserna 

“kontroll över dagordning” och “hierarkisk position” båda har en stark ställning men att det i 

denna händelse inte går att se vilken av dem som är dominant. I fortsättningen kritiserade 

rapporteringsansvarige den kategorisering som hade gjorts i appendixet eftersom de inte var 

varandra uteslutande. Här framgår det att rapporteringsansvarige nu har ett socialt motiv till 

att förändra modellen till att bli mer praktiskt för användarna. Det framgick här hur 

investeringsansvarige hade samma motiv i åtanke när denna menar på att det är bättre att ha 

dessa kategorier eftersom det är på det sättet som Scania har det i dagsläget. Således anser 

även investeringsansvarige att han vill se att dessa kategorier fortlever från den gamla 

standarden. När väl denna åsikt hade presenterats tog också rapporteringsansvarige den 

investeringsansvariges parti och ändrade sin syn då han insåg att dem brukar användas av 

organisationen. Detta innebär att uppdelningen egentligen kommer från institutionen och 

således blir något som lever kvar. Under fortsättningen av styrgruppsmötet kunde det urskiljas 

att investeringsansvarige reproducerade och förändrade utformningen av bedömningsmallen 

när denne ville ändra layouten. Eftersom detta var för att förbättra överskådligheten och 

innehållet samt uttryckligen skedde av anledningen att spara revisionskostnader kan det ses att 

det gjordes av ekonomiska motiv. Då rapporteringsansvarige såg detta som viktigt framgick 

det att denne också såg det ekonomiska motivet. Detta innebar ingen maktkonflikt och inte 

heller någon invändning från redovisningsspecialisten vilket tyder på att detta var i linje med 

dennes politiska motiv att styra mot något som revisorerna skulle godkänna. 

Efter detta styrgruppsmöte fortsatte avslutningen av projektgruppens arbete med att granska 

deras produkt i dess helhet och utföra detta efter redovisningsspecialistens riktlinjer. Denna 

avslutande del visar samtidigt på att redovisningsspecialisten är den som är sist med att 
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reproducera modellen. Detta görs efter sociala motiv, vilket kan ses när 

redovisningsspecialisten trycker på att det kan finnas något som måste förtydligas. När 

redovisningsspecialisten också är den siste att vara med att reproducera modellen kan det 

återigen understrykas att dennes roll för utformningen av redovisningspraxis varit central. 

Som tidigare också har analyserats är detta möjligt då redovisningsspecialisten innehar 

maktbaserna "ansvarsområde" och ”kontroll över dagordningen” som möjliggör dess 

påverkan. För att vidare styrka att redovisningsspecialisten har använt sig av en maktbas för 

att möjliggöra hans motiv i reproduktionen går det att föreställa sig motsatsen, det vill säga att 

redovisningsspecialistens ansvarsroll tillhör institutionen. Detta anses dock inte vara fallet 

eftersom redovisningsspecialisten flertalet gånger har lutat sig tillbaka på sin tidigare roll som 

auktoriserad revisor och sina personliga expertkunskaper. Om ansvarsrollen hade varit 

institutionaliserad skulle det inte funnits något behov av att styrka argumenten med åsikter 

som lutar tillbaka på faktorer utanför organisationen. Vidare kan det dock tänkas att 

maktbasen ”ansvarsområde” kräver en institutionalisering för att kunna vara användbar. 

För att summera de maktbaser och motiv som har varit centrala för aktörerna har figur 8 tagits 

fram nedan. Avsikten med denna figur är att underlätta sammanställningen av de olika 

aktörerna och jämförelsen mellan dem. Vad som kan uppmärksammas är likheten mellan 

rapporteringsansvarige och investeringsansvarige som båda har samma maktbas och motiv 

genom processen samtidigt som redovisningsspecialisten har både andra maktbaser och motiv 

som kan urskiljas i analysen. 

 
Figur 8. Sammanfattning av maktbaser och motiv hos de inblandade aktörerna.  



Page 43 (48) 

 

6. Slutsats 
I detta kapitel kommer analysen att återkopplas mot inledningen för att svara på 

frågeställningen, men även för att klargöra huruvida syftet och bidraget har uppfyllts. Vidare 

kommer också en värdering av den teoretiska referensramen och metodologin att göras för att 

se huruvida de var passande för att besvara frågeställningen och uppfyllandet av syftet och 

bidraget. 

6.1 Hur redovisningspraxis har utformats 
För att svara på hur redovisningspraxis har utformats kring den föreslagna leasingstandarden 

ED/2013/6 inom Scaniakoncernen kan det övergripande ses att aktörer inom Scania aktivt har 

arbetat för att driva igenom olika åsikter längs med processen. Processen startade när en 

redovisningsspecialist uppfattade en formell förändring som kom att bli av revolutionerande 

karaktär. Under den fortsatta processens gång har samtliga involverade aktörer inom 

organisationen bidragit och varit engagerade vilket påvisar att likt inledningen har en 

utformning av redovisningspraxis skett på en organisationsnivå. Resultatet av denna studie 

utmanar således den tidigare uppmålade bilden av Jönsson (1985) där redovisningspraxis 

ansågs uppkomma på en nationell nivå. Liknande det som Ahrens & Chapman (2007) säger i 

inledningen har redovisningspraxis i detta fall utformats av en organisation utan inblandning 

från nationella aktörer. Vidare kan det ses att utformningen har skett utifrån den existerande 

institutionen där dels en ”scaniafierad” text användes men även kring den ”one-pagern” som 

är ett vanligt förekommande arbetssätt inom Scania. Det har även framkommit att gamla 

regler lever kvar i det nya då kategoriseringen i appendixet fått stå kvar på grund av att det är 

den uppdelningen som varit tidigare, detta trots att det fanns bättre förslag på uppdelningar. 

De regler som skapats tog sin form i en praktisk modell som kommer att ligga till grund för 

koncernens framtida rapportering av leasing. 

Vidare kan det ses att inom organisationen har flera aktörer varit aktiva vid processen. Den 

mest framträdande här var redovisningsspecialisten som med maktbaserna ”ansvarsområde” 

och ”kontroll över dagordningen” påverkade utformningen till större del än vad aktörerna 

med maktbasen ”hierarkisk position” gjorde. Detta innebär att inom Scania var det 

redovisningsspecialisten som var den som till större delen utformade redovisningspraxis 

medan de andra aktörerna fick röra sig på det utrymmet som denne lämnade öppet. För att 

förtydliga redovisningsspecialistens maktbaser gör ”ansvarsområde” honom till en legitim 

deltagare av processen, men att ”kontroll över dagordningen” gör att han kan få stor kontroll 

över frågor som berör utformningen av redovisningspraxis på organisationsnivå. Som även 

kunde urskiljas i analysen har detta utrymme påverkats av rapporteringsansvarige och 

investeringsansvarige där deras åsikter till stor grad också påverkat de regler som utformats, 

även om detta alltid var förankrat hos redovisningsspecialisten. 

Angående vilka motiv som är bidragande till utformningen av redovisningspraxis blir svaret 

att det främst är politiska motiv som ligger till grund där redovisningsspecialisten såg till 

revisorernas perspektiv vid arbetet med de gråzoner som denna principbaserade 

leasingstandard medförde. Ekonomiska motiv kunde också urskiljas i studien, men detta kom 

i andra hand då det aldrig kom förbi det politiska motivet när de två hamnade i konflikt med 

varandra. Det sista motivet som kunde urskiljas var det sociala motivet där modellen 
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utformades för att vara lätthanterlig och pedagogisk för samtliga dotterbolag vilket varken det 

politiska eller ekonomiska motivet kan förklara. 

Med svaret på frågeställningen ovan har syftet med att beskriva och förklara hur 

redovisningspraxis utformats uppnåtts. I likhet med studiens undersökningsperspektiv har 

också detta gjorts utifrån aktörerna och deras handlingar samt utifrån organisationens 

grundläggande antaganden. I nära samband med att syftet har blivit uppfyllt har även bidrag 

uppfyllts då studiens resultat ger en tydlig bild av hur redovisningspraxis har utformats utifrån 

den befintliga referensramen. Med svaret ovan har denna studie bidragit med kunskap kring 

hur redovisningspraxis utformas genom aktiva handlingar från organisationen. Även det 

teoretiska bidraget, att se hur institutionell teori kan användas inom externredovisningen, har 

uppfyllts vilket kan ses då svaret på frågeställningen uppkommer från en studie där 

institutionell teori har använts framgångsrikt för att förklara utvecklingen av 

redovisningspraxis. Dock krävdes det ett tillägg av både maktbaser och motiv för att kunna ge 

ett fullständigt svar på frågeställningen. Således räcker inte Burns & Scapens institutionella 

teori till för att i sin enskildhet kunna förklara hur redovisningspraxis utformas, utan den 

behöver då konkretiseras med andra beståndsdelar. Angående det praktiska bidraget har en 

praktisk modell tagits fram under studiens genomförande. Denna modell kommer att kunna 

användas av Scania när den föreslagna leasingstandarden blir ett faktum. I fallet där 

leasingstandarden inte blir till verklighet kommer delar av den praktiska modellen att 

användas för en uppdatering till de förändringar som kan uppkomma. För att även påvisa det 

praktiska bidraget har denna modell lagts till som en bilaga till denna studie. 

6.2 Referensramens lämplighet 
I denna studie har institutionell teori använts för att förklara hur redovisningspraxis utformats. 

Med hjälp av Burns & Scapens institutionella teori kunde det påvisas hur både institutionen 

och aktörerna bidrog till utformandet. Utan denna teori skulle det ha varit svårt att ha fokus på 

bägge delarna och således kunde en av dem ha missats. Detta skulle kunna ha lett till att 

”One-pagern” ansågs vara ett bidrag från en av aktörerna medan den i själva verket var en del 

av institutionen. 

Vidare ledde konkretiseringen av maktbaserna till Burns & Scapens institutionella teori att det 

kunde ses varför en aktörs åsikt är den som kommer igenom och också varför en annan aktörs 

åsikt inte kom igenom. Utan konkretiseringen av maktbaserna hade det varit problematiskt att 

förklara vad som skilde aktörernas möjligheter att påverka. Angående användningen av de 

olika motiven, ekonomiska, sociala samt politiska, kunde det sista steget för att besvara 

frågeställningen tas. Genom dessa tillägg kunde en djupare förklaring tas fram vilket påvisar 

dess relevans för den teoretiska referensramen. 

Med dessa insikter går det att förstå hur referensramen utgjorde ett lämpligt verktyg för att 

kunna tolka omvärlden. Utan denna hade frågeställningen varit svårare att svara på vilket 

också insikterna ovan påvisar. 
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6.3 Metodens lämplighet 
Att ha använt sig av en etnografisk studie har underlättat uppfyllandet av syftet och således 

också besvarandet av frågeställningen. Den metod som finns beskriven har gjort det möjligt 

att kunna genomföra studien utifrån aktörernas perspektiv och således vara en del av 

processen istället för att stå bredvid den. Samtidigt har metoden inneburit att det inte har 

förelegat någon begränsning kring vilka verktyg som varit tillgängliga under studien. Detta 

innebär att den etnografiska metoden gjorde det möjligt att använda intervjuer där det 

behövdes samtidigt som andra verktyg, exempelvis minnesanteckningarna, kunde användas 

där de var som mest lämpliga. 

Vidare har metoden medfört vissa begränsningar. Det valda tillvägagångssättet innebar att 

studien inte kunde genomföras på flera olika platser världen över där den studerade 

organisationen fanns representerad. Detta berodde dels på att studien genomfördes av endast 

två forskare men även dels för att de ekonomiska resurserna att resa inte var tillräckliga. 

Studien har också varit begränsad till 15 veckor, varför det inte heller skulle vara möjligt att 

ha besökt samtliga dotterbolag hos Scania. Trots att detta innebär att alla potentiella 

påverkningar på utformningen av redovisningspraxis inte har kunnat uppfattas anses dock inte 

studiens resultat påverkas av detta. Detta eftersom att vara på Scanias huvudkontor i 

Södertälje ändå är det bästa sättet att kunna se så mycket av processen som möjligt, speciellt 

med hänsyn till att det tidigare har konstaterats att projektet varit en centralt driven 

ansträngning. Det som hade kunnat tas fram genom att ha flera forskare vore exempelvis att 

kunna se vilka se vilka kontrakt som valdes bort från dotterbolagen när de delade med sig av 

kontrakt vilket hade kunnat ge insikt om ytterligare motiv som varit med i processen. 

Avslutningsvis ska det också poängteras att i likhet med begränsningen på 15 veckor kommer 

inte heller hela processen från början till slut att kunna förklaras. Denna studie kommer endast 

kunna förklara en initial sekvens av processen, men som också påvisats i den handlingsrika 

empirin har denna sekvens många innehållsrika händelser som kan förklara hur 

redovisningspraxis utformas. Detta har inneburit att det som benämns som rutiner i 

referensramen inte har kunnat i denna studie eftersom modellen, och därmed reglerna, som 

skapades inte har blivit applicerad i praktiken vid studiens avslutande. 

Det som följer valet av metod är också att replikerbarhet och generaliserbarhet inte kommer 

att kunna uppnås. Detta uppmärksammades redan i metodkapitlet men det kan nu också 

fastslås att replikerbarheten inte kommer att vara lätt att genomföra då studien varit unik och 

under en viss tidsperiod. Angående generaliserbarheten är detta något som inte har ämnats 

uppnå i denna forskning men ett första steg har tagits mot den. Dock har det i denna studie 

förklarats hur denna process gick till i en komplex organisation som Scania vilket hjälper oss 

att bättre kunna förstå andra organisationer framöver. 

6.4 Förslag på vidare forskning: 
I linje med att bidragen har blivit uppfyllda går det att se hur redovisningspraxis har utformats 

inom en organisation. Detta innebär att forskningen får nya utmaningar eftersom det nu 

skapas nya frågor att besvara. Dessa frågor har punktats upp nedan: 
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- Arbetet med att skapa förståelse för hur redovisningspraxis utformas inom organisationer 

behöver fortsätta. Detta skulle kunna innebära att en mer mångfacetterad bild skulle 

kunna målas upp. Detta kan bland annat vara intressant att se eftersom det skulle kunna 

finnas skillnader mellan till exempel olika branscher, organisationsstorlekar och 

nationalitet. Samtidigt har denna studie fokuserat på en standard som lämnar utrymme för 

tolkning. Därför kan det också vara intressant med en jämförande studie för företag som 

anpassar sig mot standarder som lämnar mindre utrymme för tolkning. 

- I denna studie har enbart de regler som satts upp till den nya leasingstandarden kunnat 

studeras. När standarden införs, eller när andra standarder införs, kan det även vara av 

intresse att se hur rutinerna utformas och reproduceras över tiden. Detta lämnar ett 

område som således blir ett intressant område att studera. 

- I förlängningen av den föregående punkten vore det också intressant att få en helhet över 

hur redovisningspraxis utvecklas inom Scaniakoncernen. Således vore det av intresse att 

studera hur processen fortlöper när standarden införs och kunna se hur reproduktionen av 

regler och rutiner fortlöper. Detta eftersom det i denna studie enbart har studerats en 

initial sekvens av hela processen. 

- Avslutningsvis vore det också givande att sätta fokus på hur aktörernas bakomliggande 

struktur har påverkat dem och varifrån deras åsikter egentligen är skapade. Denna studie 

avgränsade sig från att undersöka vilken struktur som ligger till grund för en aktörs 

handlande även om det kan urskiljas att redovisningsspecialisten är påverkad av sin 

tidigare arbetsroll som auktoriserad revisor. Det skulle därför vara intressant att se vad 

som ligger till grund för de andra aktörerna och deras handlande samt en mer fokuserad 

analys på varför redovisningsspecialisten fasthåller vad revisorerna skulle godkänna.  
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