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Syfte: Denna studie har flera delsyften. Det första är att utreda och 
beskriva vad de, i studien ingående, större onoterade 
fastighetsföretagen anser om införandet av det nya 
redovisningsregelverket K3 innan det träder i kraft år 2014. 
Det andra delsyftet är att undersöka om företagens inställning till 
införandet av kravet gällande upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter och komponentavskrivning har någon 
påverkan på inställningen till införandet av K3. 
Vidare har undersökts om det är möjligt att urskilja något samband 
mellan tänkbara bakomliggande faktorer såsom kostnad, tidsåtgång 
eller kompetens och företagens inställning till införandet av 
upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivning. 
Slutligen har undersökts om det finns någon skillnad i åsikter kring 
studiens forskningsfrågor mellan de allmännyttiga och privatägda 
fastighetsföretag som ingår i studiens urval. 
Metod: Studien har en deduktiv ansats och är av deskriptiv karaktär. 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av sekundärdata som 
huvudsakligen består av forskningsartiklar, facklitteratur samt 
facktidningsartiklar. Den teoretiska utgångspunkten är positive 
accounting theory, teori kring principbaserad kontra regelbaserad 
redovisning, samt teori om förändringsprocesser. Empirin består av en 
enkätundersökning som utgör studiens primärdata. Empirin har sedan 
kopplats till teorin i analyskapitlet. 
Resultat och Slutsats: Studien visar att av den genomsnittliga synen 
på på K3-regelverket bland större onoterade fastighetsföretag är nära 
nog neutral, även om enkätsvaren på denna fråga var relativt spridda 



	  

över hela skalan. Studien visar också att de berörda företagens 
inställning till upplysning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter 
är något mer positiv i förhållande till inställningen till 
komponentavskrivning. Konstateras kan att komponentavskrivning är 
en viktig fråga för de berörda företagen då en stark korrelation 
uppmätts mellan inställningen till K3 och inställningen till 
komponentavskrivning.  

Bakomliggande faktorer som påverkar företagens inställning till 
upplysning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter kan ej 
fastställas, då resultaten indikerar att andra faktorer än bedömning av 
kostnadspåverkan, tidsåtgång och besittandet av kompetens, till stor 
del också kan påverka synen.  

Bakomliggande faktorer som påverkar företagens inställning till 
komponentavskrivning är troligen kostnadspåverkan och bedömning 
av tidsåtgång, då ett visst samband mellan svaren på dessa frågor kan 
urskiljas. Däremot konstateras besittandet av kompetens inte heller här 
utgöra något större problem. 

Studien indikerar att privatägda företag är mer negativt inställda till 
K3 i allmänhet i förhållande till allmännyttiga fastighetsföretag. 
Likaså indikerar studien att privatägda företag är mer negativt 
inställda till införandet av upplysning av verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter och framför allt mer negativt inställda till 
införandet av komponentavskrivning i förhållande till allmännyttiga 
fastighetsföretag. 
Förslag till fortsatt forskning: Mer djupgående studier än denna 
kring vilka faktorer som påverkar mest, eller kan vara avgörande för 
synen på K3-regelverket föreslås. Även studier kring vilka andra 
underliggande faktorer än kostnad, tid och kompetens som påverkar 
synen på komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter. 
Uppsatsens bidrag: Studien lämnar en beskrivning av och förståelse 
för producenternas åsikter om införandet av K3-regelverket. Resultatet 
utgör en plattform för vidare forskning, då bl a tänkbara hypoteser 
genererats. Vidare indikerar studien att intressenters åsikter och 
bedömningar om hur komponentavskrivning och upplysning om 
verkligt värde kommer att påverka redovisningskostnaderna ej är 



	  

representativa för producenterna. Likaså visar resultaten att synen på 
regelverket skiljer sig åt beroende på om företaget är privat eller 
allmännyttigt. Denna information kan t ex användas av normgivare 
vid begäran om framtida remissyttranden i samband med införandet 
av nya, alternativt större förändringar i existerande ramverk. Studien 
kan också användas som jämförelseunderlag vid framtida 
undersökningar i syfte att undersöka om företagens inställning till 
regelverket förändrats efter dess införande. 
Nyckelord: K3, K3-regelverket, komponentavskrivning, upplysning 
om verkligt värde, fastighetsbranschen 
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1. Inledning 

“Aktuella redovisnings- och värderingsfrågor i fastighetsföretagen - 
nya utmaningar väntar” (Nordlund, 2012) 

Ovan citat är hämtat från tekn dr Bo Nordlunds pass på konferensen 
IFRS Symposium i september 2012, där bland annat 
Bokföringsnämndens (BFN) utkast till kommande K3-regler 
diskuterades. Denna studie har sin utgångspunkt i införandet av de 
regelförändringar som är aktuella som en följd av den globala 
harmoniseringen inom redovisning. Inledande kapitel redogör för 
studiens frågeställning och dess bakgrund.   

1.1 Bakgrund 

Under 1990-talet har två stora förändringar växt fram som påverkat 
redovisningsområdet, förändringar som mestadels är en konsekvens 
av utvecklingen inom informationsteknologin. Den första är den 
globala tillväxten, då främst den inom kapitalmarknaderna. Den andra 
är den ökade betydelsen av immateriella tillgångar som den stora 
drivande faktorn i bolagsvärderingar. Dessa omvärldsförändringar har 
resulterat i den “nya ekonomin” och kallas ofta för 
“informationsrevolutionen”. Detta har satt sin prägel på den praktiska 
redovisningen, dels genom att investerare har ett större intresse än 
tidigare att investera globalt, dels ses den nationella redovisningen 
som ett hinder för ökade och bredare investeringar. Utöver detta anses 
nationell redovisning också öka kapitalkostnaden för företag. (Ryan et 
al, 2002)  

Europeiska Kommissionen (EC) har tydliggjort att det finns ett 
behov av en ökad harmonisering av de olika redovisningsnormer som 
gäller för bolag inom den Europeiska unionen. För att förbättra 
marknadens funktion måste det finnas krav på internationella 
redovisningsstandarder av hög kvalitet som de noterade bolagen inom 
EU kan använda. Det är av vikt att de redovisningsstandarder som 
bolag verksamma på finansmarknaderna tillämpar är accepterade i ett 
globalt perspektiv. (Ibid) Abongwa (2005) och Ball (2001) hävdar att 
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en trend mot global konvergens inom redovisningspraxis råder. Det är 
en förutsättning att de standarder som tillämpas i Europa vid 
upprättande av redovisningar närmar sig de standarder som används 
globalt för att kapitalmarknaderna inom EU ska hållas 
konkurrenskraftiga (EG, 2002). I juni år 2000 offentliggjorde EC en 
strategi för finansiell rapportering. Där föreslogs att alla noterade 
företag inom EU senast år 2005 ska tillämpa en redovisning utifrån en 
enda uppsättning redovisningsstandarder; International Financial 
Reporting Standards (IFRS), tidigare International Accounting 
Standards (IAS). (EG, 2003) 

BFN är en statlig myndighet och har som uppgift att främja 
utvecklingen av god redovisningssed inom offentlig redovisning (SFS 
2007:783). BFN beslutade 2004 om en ändring i sitt 
normgivningsarbete, då det vid den tidpunkten ansågs att den 
normgivning som fanns för icke-noterade bolag inte följde den 
internationella utvecklingen. Ändringen av normgivningsarbetet ledde 
till att BFN år 2004 startade K-projektet. Det bestämdes att det skulle 
finnas fyra olika regelverk med inriktning mot lika många olika 
kategorier av organisationer. Storleken och organisationsformen avgör 
vilket regelverk som kan tillämpas. Möjligheten finns dock att välja 
ett mer avancerat regelverk än det som en organisation initialt tillhör. 
De fyra regelverken benämns K1, K2, K3 och K4. (BFN, 2004) 

Det tredje regelverket K3 fastställdes i juni 2012 och avses också 
vara huvudregelverket. Detta omfattar större bolag som inte tillämpar 
IFRS-reglerna; företag som benämns K4-bolag. K3-regelverket ska 
tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 
(Fastighetsägarna, 2012). K3 följer i huvudsak IFRS for SMEs (IFRS 
for Small and Medium sized Enterprises; d v s IFRS för små och 
medelstora företag) (BFN, 2012) som är ett projekt som drivits av 
International Accounting Standards Board (IASB) avsett att utveckla 
en internationell redovisningsstandard för onoterade bolag. (IASB, 
2009) K3 är ett mer avancerat regelverk än K2 som innehåller 
förenklingar i form av schablonregler (BFN, 2012). 

“Redovisningen skall uppfylla en rättvisande bild av bolagets 
ställning och resultat” - detta framhålls i 
årsredovisningslagstiftningen. För att uppfylla en sådan bild finns det 
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idag utrymme för branschspecifika uppgifter i årsredovisningen. En 
arbetsgrupp inom organisationen Fastighetsägarna Sverige har tagit 
fram ett förslag på en branschanpassad vägledning som antagits som 
branschstandard 10 december 1996. Denna vägledning gäller som ett 
komplement till FARs vägledning och är anpassat för bolag 
verksamma inom fastighetsförvaltning. Den branschanpassade 
vägledningen uppdateras årligen men har så här långt inte tagit någon 
hänsyn till de kommande K3-reglerna. (Fastighetsägarna, 2012) 

1.2 Problemformulering 

Med K3 följer ett antal förändringar som påverkar företag i 
fastighetsbranschen i betydande utsträckning. Områden med nyheter 
som är viktiga ur fastighetsbranschens perspektiv är framför allt 
införandet av komponentavskrivningsansats samt upplysningskrav om 
verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Bolag som har 
anläggningstillgångar vars komponenter har väsentligt olika 
förbrukningstid ska särskilja dessa olika komponenter från varandra i 
redovisningen och tillämpa olika lång avskrivningstid för varje 
komponent baserat på en uppskattning av dess verkliga livslängd. En 
byggnad ska därför delas in i komponenter såsom stomme, tak, hissar 
o s v. Utgifter för utbyte av komponenter ska föras in i tillgångens 
redovisade värde medan utgifter för löpande reparationer och 
underhåll ska kostnadsföras precis som idag. (Pramhäll, 2012) 

En tänkbar effekt av införandet av komponentavskrivning är 
tillkommande merarbete som en följd av detta sätt att redovisa. 
Företagen riskerar att få ett större administrativt tryck, något som 
många av de 52 remissinstanserna, bestående av en blandning av 
parter berörda av regelverket såsom intresseorganisationer, 
revisionsbyråer, statliga myndigheter, högskolor och universitet samt 
domstolar, påtalade när BFN skickade ut förslaget om regelverkets 
utformning på remiss i juni 2010. Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO) är en av de remissinstanser som ställde sig 
kritiskt till införandet av komponentavskrivning i sitt remissyttrande 
(2010): 
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SABO är starkt kritiskt till det föreslagna kravet på komponentansats vid 
fastställande av nyttjandeperioder vid avskrivning av tillgångar, s k 
komponentavskrivning. Kravet kommer leda till en kraftigt ökad 
administrativ börda för fastighetsföretagen och kraftigt ökade kostnader. 
Merarbetet och merkostnaden består i att över årtionden hantera den stora 
mängden komponenter i respektive byggnad. Kostnader som i sammanhanget 
måste ses som helt orimliga, särskilt i förhållande till det mervärde som 
komponentavskrivning ger till redovisningen. (SABO, 2010) 
 
Även Svenskt Näringsliv, med vilka Fastighetsägarna instämde i sitt 

yttrande, ställde sig mycket kritiskt: 
 
Svenskt Näringsliv ställer sig starkt kritiskt till det föreslagna kravet om 
komponentfördelning av tillgångar, framför allt vad gäller byggnader. 
Byggnader är mycket komplexa tillgångar och ett sådant krav på 
komponenturskiljning skulle öka företagens administrativa börda mycket 
påtagligt och därmed bli mycket kostsamt. (Svenskt Näringsliv, 2010) 
 
En annan möjlig konsekvens av införandet av K3 är den påverkan på 

företagens resultaträkningar komponentavskrivningar medför. I 
Sverige har den sedan tidigare etablerade praxis bland många 
fastighetsbolag att skriva av fastigheter om i snitt en procent per år fått 
kritik för att inte spegla verkligheten. Avskrivningen borde enligt 
kritiken vara högre än så men likväl har praxis stått oförändrad. I 
samband med införandet av K3 får denna fråga återigen liv då 
komponentavskrivning troligtvis medför att den genomsnittliga 
avskrivningen ökar. Ett nybyggt svenskt bostadshus borde efter en 
sammanvägning av intervaller för komponentbyten leda till 
avskrivning i storleksordningen två procent per år. (Lundström och 
Nordlund, 2012) Sannolikt kommer alltså införandet av 
komponentavskrivning få effekter på fastighetsbolagens redovisade 
kostnader för avskrivning. Utöver detta tillkommer svårigheter i att 
urskilja vad som är komponenter och till vilken nivå man ska gå vid 
identifieringen. Enligt BFNAR 2012:1 p 17.4 ska komponenterna 
utgöras av de väsentliga delarna i en tillgång, men inget hindrar 
mycket låga detaljerade nivåer vilket kan medföra troliga problem i 
den praktiska hanteringen (Lundström och Nordlund, 2012).  
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Enligt K3 ska förvaltningsfastigheter redovisas utifrån 
anskaffningsvärde med nedskrivningsprövning och möjlighet till 
uppskrivning. Upplysning om verkligt värde ska lämnas i not på 
aggregerad nivå om det kan fastställas på ett tillförlitligt sätt och utan 
oskäligt stora kostnader som följd. Upplysning ska också lämnas om 
med vilken metod det verkliga värdet fastslagits och i vilken 
utsträckning en oberoende värderingsman medverkat i värderingen. 
Eventuella begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna 
eller begränsningar i disponeringen av hyresinkomster eller 
försäljningslikvider ska också anges. (BFNAR 2012:1 p. 16.4) 

FAR är i sitt remissyttrande (2010) kritiskt till införandet av 
upplysning om verkligt värde. En sådan upplysning är vanligen 
förenad med stora kostnader samt att upplysningen saknar relevans för 
många företag är argument som framförs. Även Svenskt Näringsliv 
(2010) ställde sig negativt inställda där kostnaderna var i fokus. 
Svenskt Näringsliv menar också att en sådan reglering inte uppfyller 
kraven om proportionalitet. 

Att bedöma det verkliga värdet av en fastighet är inte alltid lätt. Ett 
tydligt exempel på detta är från 2008 i samband med finanskrisen, den 
finanskris som kopplas samman med Lehman Brothers kollaps. 
Medan Svenskt Fastighetsindex redovisade värdeminskningar för 
kommersiella fastigheter med åtta procent, gjorde bankerna 
bedömningen att värdena sannolikt fallit med 10-20 procent. Under 
samma period redovisade de börsnoterade fastighetsbolagen 
värdeminskningar i snitt om fyra procent. (Nordlund, 2012) 

Ovanstående väcker frågan vad verkligt värde är. Enligt IFRS 13 är 
verkligt värde den nivå där en transaktion kan genomföras av 
marknadsaktörer (köpare och säljare) på värderingsdagen, d v s 
försäljningspriset. Definitionen implicerar således att verkligt värde är 
marknadsbaserat. Viktigt att lägga till är att transaktionen även skall 
var finansiellt genomförbar, vilket innebär att nivån inte bara är 
beroende av vad köparen kan tänka sig att betala och vad säljaren vill 
ha betalt. Även finansiären spelar således en viktig roll. (Nordlund, 
2012) 

Utan en fungerande kreditmarknad och tillgång till finansiärer och 
där fastighetstransaktioner uteblir, som var fallet under finanskrisen, 



	   6 

blir bedömningen av verkligt värde svår eftersom den bygger på att 
transaktionen skall vara genomförbar. (Ibid)  

Studien har en utgångspunkt i positive accounting theory (PAT). 
PAT bygger på antagandet att företagsledningen arbetar utifrån 
egenintresse i första hand (Watts och Zimmerman, 1986). En vinkel 
på det är att företagsledningen kan agera på ett sätt som inte alltid 
gynnar företagets bästa, t ex genom att redovisningsvalen väljs utifrån 
det som bäst gynnar ledningens bonusprogram (Ibid). Det behöver 
dock inte nödvändigtvis finnas en konflikt mellan företagsledningens 
egenintresse och det som kan anses resultera i det bästa för företaget. 
Företagen som undersökts i denna studie är alla onoterade, vilket 
innebär att ledning och aktieägare i många fall är desamma. Detta 
medför en annan vinkel, som får en mer framträdande roll i denna 
studie, vilken är att företagets bästa sätts framför andra intressenters 
bästa, såsom det krav som finns på att redovisningen ska ge en 
rättvisande bild av företagens finansiella ställning. 
Komponentavskrivning anses ge en mer rättvisande bild av ett 
företags redovisning i förhållande till traditionella 
avskrivningsmetoder (Marton, 2008; Stárová och Cermáková, 2010), 
men kan samtidigt tänkas ge upphov till ökade kostnader och även 
ökade krav på företagens rutiner för att hantera komponenterna 
(Nordlund, 2004).  

En annan av studiens teoretiska utgångspunkter är forskning rörande 
principbaserad redovisning kontra regelbaserad redovisning. Enligt 
Alexander och Jermakowich (2006) är frågan huruvida det tillämpade 
redovisningsregelverket är principbaserat eller regelbaserat en fråga 
av vikt för användarna av regelverket. Då K3 är ett principbaserat 
regelverk innebär det att regelverket lämnar ett stort utrymme för 
företagen att göra egna bedömningar då specifika kriterier utelämnas, 
vilket kan få konsekvenser för företagens syn på införandet.  

Studien grundas också i teorier kring förändringsprocesser. 
Förändrad redovisningsreglering kan i flera fall tänkas leda till 
förändringar på arbetsplatserna, något som också kan påverka 
inställningen hos de berörda producenterna av redovisningen. 
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1.3 Forskningsfrågor 

Som framkommit ovan har viss kritik mot införandet av K3 framförts. 
Det som framkommit i debatten fram till nu speglar inte åsikten från 
samtliga berörda parter. En berörd part, och en viktig sådan är 
användarna av det kommande regelverket och tillika producenterna av 
redovisningen. För att få en helhetsbild av de berörda intressenternas 
åsikter är det av intresse att även reda ut hur dessa förändringar ses 
utifrån ett producentperspektiv, d v s ur företagens synvinkel. För de 
användande företagen kan det nya regelverket tänkas få konsekvenser 
för resultat- och balansräkningar, och även för själva 
redovisningsarbetet. Redovisningsarbetet är den fråga som ligger till 
föremål för den undersökning denna studie baseras på. Debatten har 
präglats av synen att tidsåtgången för redovisningen och 
redovisningskostnaden bedöms öka kraftigt i samband med införandet 
av upplysningskrav om verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivningsansats. Delas denna syn av företagen som 
kommer att använda regelverket? Kan användarna se annorlunda på 
införandet av upplysningskrav om verkligt värde och 
komponentavskrivningar jämfört med vad som lyfts i debatten? Denna 
diskussion leder, med utgångspunkt från positive accounting theory, 
forskning kring principbaserade och regelbaserade regelverk, kostnad 
och nytta-teori, samt teorier kring förändringsprocesser, fram till 
studiens tre forskningsfrågor: 

• Hur ställer sig de undersökta större onoterade 
fastighetsföretagen till införandet av K3-regelverket? 

• Hur ser de undersökta större onoterade fastighetsföretagen på 
kravet om upplysning av verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter och komponentavskrivning? 

• Vilka tänkbara faktorer kan ligga bakom den uppfattning de 
undersökta större onoterade fastighetsföretagen har gällande 
upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivning?  
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1.4 Syfte 

Denna studie har flera delsyften. Det första är att utreda och beskriva 
vad de, i studien ingående, större onoterade fastighetsföretagen anser 
om införandet av det nya redovisningsregelverket K3 innan det träder 
i kraft år 2014. 

Det andra delsyftet är att undersöka om företagens inställning till 
införandet av kravet gällande upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter och komponentavskrivning har någon 
påverkan på inställningen till införandet av K3. 

Vidare har undersökts om det är möjligt att urskilja något samband 
mellan tänkbara bakomliggande faktorer såsom kostnad, tidsåtgång 
eller kompetens och företagens inställning till införandet av 
upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivning. 

Slutligen har undersökts om det finns någon skillnad i åsikter kring 
studiens forskningsfrågor mellan de allmännyttiga och privatägda 
fastighetsföretag som ingår i studiens urval.  

1.5 Avgränsning 

Avgränsning inom de förändringar som K3-regelverket innebär har 
gjorts i studien. Denna studie har enbart undersökt förändringarna 
gällande införandet av upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter samt komponentavskrivning.  

Avgränsning i storlek har gjorts till att omfatta svenska onoterade 
företag som genom den senaste årsredovisningen, före året 2013, 
uppfyller kraven för att räknas som ett större företag. Således har en 
avvikelse gjorts från ÅRLs definition av ett större företag (se avsnitt 
2.1.1), eftersom denna lag säger att ett företag måste uppfylla kraven 
två år i rad för att räknas som större. Anledningen är resonemanget att 
K3 torde vara aktuellt för alla företag som uppfyller kriterierna vid 
senaste årsredovisningen. Om kriterierna inte redan är uppfyllda med 
föregående årsredovisning (d v s kraven uppfyllda 2011 och 2012) är 
ändå sannolikheten stor att nästkommande årsredovisning kommer 
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placera företagen i denna kategori (d v s kraven uppfyllda 2012 och 
2013).  

Avgränsning i bransch har gjorts till att endast omfatta företag inom 
fastighetsbranschen, och då endast företag vars primära syfte är att 
tillhandahålla förvaltningsfastigheter. 

Även en avgränsning med hänsyn till tid har gjorts. Studien 
undersöker enbart de responderade fastighetsföretagens inställning till 
studiens forskningsfrågor under första halvåret 2013, och således före 
tidpunkten då K3-regelverket träder i kraft. 

Slutligen har en avgränsning gjorts i studiens enkät. Där har 
möjligheten att ge ett neutralt svar uteslutits på frågor som berör 
bedömning av befintlig kompetens för att klara av kraven på 
upplysning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivning.  

1.6 Disposition 

Studien är disponerad enligt följande:

 
Figur 1: Disposition 
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2. Metod 

Studien har en deduktiv ansats då arbetsgången följer Bryman och 
Bells (2005) beskrivning av den deduktiva processen där forskaren går 
från teori till empiri. En enkätundersökning har genomförts, vilket ger 
studien en kvantitativ karaktär (se avsnitt 2.1). Genom att använda 
enkät har på ett smidigt sätt många företag nåtts och därigenom har 
resultatet bidragit till att skapa en bred bild av fastighetsbranschens 
åsikter angående K3-regelverket. Att skapa en bred bild hade varit 
svårare att göra med intervjuer som metod. Intervjuer är istället att 
föredra vid djupgående kvalitativa undersökningar, t ex explorativa 
studier som bidrar till att upptäcka och förstå nya problem, eller vid 
explanativa studier där fokus ligger på att nå fördjupad kunskap inom 
ett specifikt område eller rörande ett specifikt problem (Ryan et al, 
2002).  

I kapitel 3 har en litteraturinsamling gjorts för att underbygga 
förståelsen för forskningsfrågorna; vad de praktiska förändringarna 
kan komma att bli för de företag som utgör studiens population. 
Vidare bildar litteraturinsamlingen en teoretisk stomme inför den 
enkätundersökning som utgör den empiriska delen i studien. Den har 
även varit viktig i avseende att kunna analysera resultatet av 
enkätundersökningen. Litteraturinsamlingen, som utgör sekundärdata, 
består huvudsakligen av forskningsartiklar och facklitteratur inom 
redovisningsteori samt tidningsartiklar rörande K3-regelverket i 
allmänhet, och komponentavskrivningar och verkligt värde i 
synnerhet. Den teoretiska datainsamlingen har utförts genom 
utsökningar i databaser som Scirus, Scopus och Google Scholar, samt 
genom att hämta information från relevanta hemsidor tillhörande 
BFN, SABO, Fastighetsägarna m fl.  

I kapitel 4 presenteras den deskriptiva studien, vilken som nämnts 
tidigare är genomförd som en enkätundersökning. Deskriptiva studier 
syftar till att beskriva hur något förhåller sig i en population. De 
anses särskilt lämpliga att genomföra då urvalet är stort (Patel och 
Davidson, 2011), vilket överensstämmer med både syfte och 
population här (se avsnitt 1.3). Enkätundersökningen utgör studiens 
primärdata, då det är den enda data i studien som är hämtad direkt från 
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källan. Respondenterna består av fastighetsbolag som genom den 
senaste årsredovisningen uppfyller kriterierna för att anses vara av 
typen större och onoterade, enligt ÅRL.  

2.1 Datainsamling 

I denna studie har en webbenkät använts. Detta eftersom forskning 
visar stöd för att webbenkäter kan öka svarsfrekvensen jämfört med 
postala enkäter. Med en webbenkät går också analysarbetet smidigare 
än med en postal enkät då respondenternas svar anges digitalt. (Yun 
och Trumbo, 2000) Enkäten har hållits så kort som möjligt då en 
alltför omfattande enkät sannolikt ökar bortfallsrisken och svaren har 
en tendens att bli mindre genomtänkta (Holme et al. 1997). Ledande 
frågor och värdeladdade formuleringar har, så långt det varit möjligt, 
undvikits eftersom sådana frågor kan påverka respondenternas svar. 
För att erhålla en hög reliabilitet har frågeformuleringarna hållits 
enkla; krångliga ord har undvikits så långt det varit möjligt för att 
minska risken att respondenterna missuppfattar frågan. (Trost, 2012) 

Enkäten utgjordes av totalt 14 frågor. De två inledande frågorna 
ställdes för att kontrollera respondentens identitet och att 
respondenten kommer att redovisa efter K3 år 2014. Den följande 
frågan rörde respondentens allmänna inställning till införandet av K3-
regelverket. Därefter följde fem frågor kring införandet om kravet på 
upplysning om verkligt värde och fem frågor kring införandet av 
komponentavskrivning. Frågorna om verkligt värde och 
komponentavskrivning berörde allmän inställning till införandet samt 
uppfattning om kostnader, kompetens och tidsåtgång. Avslutningsvis 
ställdes frågan om respondenten önskade tillhandahålla ett exemplar 
av studien efter dess färdigställande. 

I nio av de 11 frågor som rörde K3, upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter och komponentavskrivning hade 
svarsalternativen en skala från ett till fem. Siffran 1 motsvarades där 
av antingen mycket negativ, mycket större eller mycket högre. I andra 
änden av skalan motsvarade siffran 5 mycket positiv, mycket mindre 
eller mycket lägre. Siffran 3 motsvarade i dessa fall således en neutral 
åsikt. Två frågor hade en skala från ett till fyra. Där motsvarade siffran 
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1 saknas helt och hållet och siffran fyra motsvarade finns fullt ut. 
Dessa två frågor berörde kompetensen för att klara kravet på 
upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivning. Det finns en anledning till att dessa två frågor 
utformades med en avvikande skala. I studien har det gjorts ett 
antagande om att respondenterna antingen har kompetens för 
förändringen, alternativt att de inte har kompetens för förändringen. 
En fyrgradig skala gav således respondenterna endast möjligheten att 
göra ställningstagandet huruvida kompetens finns eller inte finns. Till 
fråga 13 utformades en underliggande följdfråga av öppen kvalitativ 
karaktär. De inkomna svaren på följdfrågan kommenteras separat 
under avsnitt 5.4. I enkäten användes till största del strukturerade 
frågor, d v s fasta svarsalternativ, vilket styrker studiens kvantitativa 
karaktär (Halvorsen, 1989). Andelen öppna frågor har hållits nere, 
dels på grund av risken för bortfall och dels på grund av tekniska skäl, 
då öppna frågor är svårhanterliga i analysprocessen eftersom enkäten 
är avsedd att besvaras av många respondenter. I många frågor har 
rangordningsskalor förekommit, detta för att kunna gradera 
respondenternas svar vid analysen.  (Trost, 2012) 

Innan enkäten skickades ut till företagen gjordes en pilotstudie i 
syfte att testa frågorna. Pilotstudier ger forskaren en möjlighet att testa 
frågorna på personer som liknar de personer som är tänkt att ingå i den 
riktiga studien (Gillham, 2008). Pilotstudien resulterade i att ett par 
frågor omformulerades då de av testrespondenterna ansågs vara 
svårtolkade. Genom att arbeta med testning av frågorna på detta sätt 
har studiens reliabilitet stärkts ytterligare. (Trost, 2012)  

E-postadresser till företagen införskaffades genom sökning på 
Internet. De företag vars e-postadresser inte fanns att hitta på internet 
ringdes upp. E-postadress till VD alternativt ekonomiansvarig 
efterfrågades. Enkäten skickades sedan ut när e-postadresser till alla 
företag i urvalsgruppen införskaffats. Efter en vecka skickades en 
påminnelse ut till de företag som då inte svarat på enkäten. Efter 
ytterligare en vecka skickades en sista påminnelse innan enkätsvaren 
ytterligare en vecka senare samlades in och sammanställdes. Totalt 
fanns enkäten tillgänglig att besvara under 21 dagar. 
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2.1.1 Utsökning av företag - population  

Populationen innefattar alla större onoterade företag inom 
fastighetsbranschen. Ett större företag är ett företag som uppfyller mer 
än ett av följande villkor: 

• medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 
senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

• företagets redovisade balansomslutning (summan av alla 
tillgångar) har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 40 miljoner kr, 

• företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 
två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kr. 

(ÅRL 1:3) 

Då K3-regelverket gäller f r o m 2014 är det således en förutsättning 
att företagen även innevarande år 2013 uppfyller definitionen av att 
vara “större onoterat”. Mot denna bakgrund har utsökningen av 
företag endast har gjorts avseende företagens senaste årsredovisning 
när denna studie har genomförts. 

Utsökningen i Retriever följde stegen enligt nästa sida: 
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Figur 2: Utsökning av företag 

Anledningen till att sökningen i steg ett gjordes på företag vars 
omsättning överstiger 50 miljoner var p g a att denna summa, vid 
tidpunkten för sökningen (mars 2013), var en förbestämd parameter i 
Retrievers sökmotor. Därefter gjordes en manuell utrensning av alla 
företag som fanns mellan intervallet 50 miljoner - 80 miljoner (se steg 
tre). Som synes fastställdes populationen till 666 företag.  
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2.1.2 Urval 

Urvalet beräknades med hjälp av två formler. Den första formeln 
används som enda beräkning då totalpopulationen är större än 50 000 
eller oändlig. Om totalpopulationen är mindre än 50 000 används 
formeln nedan som ett första steg innan nästa formel korrigerar för 
populationens storlek. (Creative Research Systems, 2007) 

Urvalsstorlek för en oändlig population: 
 

 
 
US = Urvalsstorlek 

Z = Z-värdet bestäms utifrån önskad konfidensgrad. Här har en 95-
procentig konfidensgrad valts, vilket ger ett z-värde på 1,96. 
Konfidensgrad sätts för ett konfidensintervall, där konfidensintervallet 
avser det intervall av värden som skapats utifrån ett urval där det med 
viss sannolikhet kan sägas att populationsparametern finns.  

p = Denna variabel anger hur stor andel av populationen som kommer 
välja ett visst svar. Vid oviss svarsfrekvens sätts denna variabel till 50 
%, d v s 0,5.  
F = Felmarginal, d v s det tal som dras ifrån och läggs till ett 
punktestimat. Är här satt till 5 procent. (Løvås, 2006) 

Dessa värden ger i formeln:  
 

 
 
Formeln nedan korrigerar för populationens storlek.  
Urvalsstorlek för en ändlig population: 

 

 
 

N = Populationens storlek, d v s i detta fall 666 företag. Detta ger i 
formeln: 
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Urvalets storlek beräknades alltså till 244 företag. (Creative Research 
Systems, 2007) I dataprogrammet Excel gjordes sedan ett obundet 
slumpmässigt urval av 244 företag ur den fastställda populationen på 
666 företag. Nedan presenteras fördelningen mellan privatägda och 
allmännyttiga fastighetsföretag i urvalet. 
 

 
Diagram 1: Fördelning privatägda respektive allmännyttiga företag i urvalet. 

Diagrammet illustrerar att urvalet har en övervikt av allmännyttiga 
fastighetsföretag. 

2.1.3 Kritik mot enkät som metodval 

Ejlertsson (2005) listar ett antal nackdelar med enkät som metod: 

• Enkäter ger ofta betydande bortfall.  
• Antalet frågor är begränsat.  
• Möjlighet till att ge kompletterande frågor saknas.  
• Respondentens identitet kan inte definitivt styrkas.  
• Ges ej möjlighet att ställa komplicerade frågor.  
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• Personer som har svårt att läsa eller uttrycka sig i skrift hamnar i 
bortfallsgruppen. Likaså gäller personer som inte behärskar 
svenska språket.   

Sammanfattningsvis; de stora problemen med enkät som metod kan 
härledas till dels risken för stort bortfall och dels svårigheten med att 
gå på djupet med de frågor enkäten behandlar. Studien bör därför ses 
som en bred, snarare än djupgående, undersökning av hur 
fastighetsbranschen uppfattar det nya regelverket K3. 

Det finns även specifika risker med just webbenkäter. Trost (2012) 
nämner exempelvis nedanstående nackdelar: 
• “Cookies” som inte kan lagras på datorn. Vissa datorer har 

säkerhetsinställningar som gör att s k cookies inte går att lagra 
på datorn. En enkät som då finns direkt i mejlet riskerar därför 
att blockeras av datorns säkerhetsprogram. 

• Webbenkäter riskerar lättare att glömmas bort då de inte är 
synliga på samma sätt som en postal enkät. 

• Felaktiga mejladresser gör att mejlen riskerar att inte komma 
fram. 

För att i största mån undvika de webbenkätspecifika nackdelarna har 
enkäten skickats som en länk i e-posten, detta för att undvika att 
enkäten inte kan visas för alla användare p g a blockeringar i 
respondenternas datorers säkerhetsprogram. Vidare har e-
postadresserna tagits fram på officiella hemsidor alternativt erhållits 
vid telefonsamtal med urvalda företag. E-postprogrammets funktion 
som återsänder den post som skickats till felaktiga adresser har också 
bidragit till att säkerställa det faktum att enkäten i slutändan nått fram 
till företagen. 

2.2 Dataanalys 

Resultatet från enkätundersökningen har analyserats genom att svaren 
ställts mot den teori och forskning som presenteras under 
referensramen. Svaren har kvantifierats och medelvärden räknats fram 
som sedan jämförts mellan de olika faktorerna frågorna berör. 

Ett korrelationstest har också genomförts i statistikprogrammet 
MiniTab för att se om korrelation mellan olika enkätsvar kunde 
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påvisas. En påvisad korrelation innebär att det kan finnas ett samband 
mellan olika variabler. Korrelationen är beräknad utifrån varje par av 
variabler, d v s varje respondents svar på en fråga kopplas samman 
med denna respondents svar på den fråga med vilken sambandet 
beräknas. Resultatet från testet presenteras i form av en matris. Dessa 
matriser visar vilka variabler som samvarierar och anses bra av det 
skälet att de ger en mycket god förståelse av ett problem. (Løvås, 
2006) Som framgår av studiens syfte finns en avsikt att utreda ifall det 
går att hitta eventuella samband mellan tänkbara bakomliggande 
faktorer för de undersökta företagens åsikt. Svaren från 
enkätundersökningen har kvantifierats för att bättre passa 
statistikprogrammet som använts.  

2.3 Validitet 

Den interna validiteten i en studie bestäms av hur stor kontroll det går 
att uppnå i densamma, alltså ju större kontroll desto högre validitet. 
Med det menas att studiens resultat är beroende av relationer mellan 
variabler i undersökningen snarare än på vilket sätt studien är 
designad eller upplagd. (Ryan el al, 2002) Den interna validiteten av 
en studie bestämmer huruvida tillförlitliga slutsatser kan dras utifrån 
studiens resultat. En låg intern validitet i en studie kan uppstå om det 
existerar en s k ”bias” i studiens urval (Ibid). Ett exempel på en ”bias” 
är ”survivor bias” där företag som överlevt länge är 
överrepresenterade (Brown et al, 1992). En övervikt mot “stora 
företag” relativt sett i studiens population är en annan typ av “bias” 
som kan hålla validiteten nere i en studie (Ibid). Genom att bygga in 
kontroller i studien, ökar möjligheterna att kunna dra giltiga slutsatser 
i studien. Tillgängliga kontrolltekniker är bl a slumpning (Ryan et al, 
2002). Mot denna bakgrund har urvalet i denna studie slumpats fram 
från den ursprungliga populationen. Detta kan som ovan nämnts bidra 
till att sannolikheten ökat för att dra giltiga slutsatser.  

Andra viktiga aspekter gällande kontroller i en studie har att göra 
med just studiens urval från populationen. En har att göra med 
urvalets storlek. Under normala förhållanden minskar urvalets 
fluktuation i takt med att urvalets storlek ökar. Detta ger att ett större 
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urval medför fördelar sett till faktorn om fluktuationer. Emellertid 
innebär ett större urval även begränsningar; utöver högre kostnader är 
det inte säkert att ny information kan fås om en population efter att en 
given urvalsnivå har nåtts. (Ryan et al, 2002) I denna studie har 
urvalet beaktats både utifrån en kostnadssynpunkt, främst i form av 
tid, och utifrån storlek på totalpopulation (se avsnitt 2.1.2).  

En annan aspekt är att granska urvalet och processen att få fram 
urvalet för att säkerställa att de vilar på adekvata kriterier som är givna 
av studiens syfte (Ibid). Processen i denna studie att först ta fram 
populationen givet de villkor som gäller för att uppfylla kriterierna om 
“större onoterade” företag har genomgåtts tre gånger. Vid samtliga tre 
tillfällen erhölls samma population. Den obundna slumpningen (utförs 
en gång) som bestämt urvalet har då kunnat genomföras från en 
tillförlitlig population.               

2.4 Bortfall 

En bortfallsanalys har gjorts, vilket alltid bör göras när inte alla 
respondenter svarat på enkäten (Trost, 2012). Externt bortfall uppstår 
då någon i urvalet inte deltar i undersökningen. Internt bortfall innebär 
uteblivna svar på vissa frågor. Olsson och Sörensen, (2007) Lekvall 
och Wahlbin (1993) menar att det finns anledning att misstänka att de 
som inte svarat på en undersökning avviker i något avseende gentemot 
de i urvalet som valt att delta i undersökningen. Detta skulle innebära 
att resultatet snedvrids. En konklusion av detta kan vara att de i 
urvalet som valt att ej besvara enkäten således kan ha en avvikande 
åsikt jämfört med de som besvarat. Enligt Trost (2012) är det större 
risk att respondenter “ger upp” att besvara en webbenkät fullt ut 
eftersom det är svårt att överblicka dess omfattning till skillnad mot en 
postal enkät, vilket innebär ökad risk för bortfall ur den aspekten. 
Således kan det finnas flera skäl till att en bortfallsanalys bör göras. 
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3. Referensram 

Det teoretiska avsnittet i studien beskriver inledningsvis vilka 
normgivningsorgan som utvecklar standarder inom den internationella 
och nationella redovisningen. Vidare beskrivs K3-regelverket samt 
begrepp som rättvisande bild och kostnad-nytta. De för studien 
centrala begreppen värdering till verkligt värde och 
komponentavskrivning följer därefter, där även tidigare forskning 
kring dessa begrepp lyfts fram. En genomgång av tidigare forskning 
kring implementering av nya ramverk genomförs för att finna 
förståelse för vilka diskussioner och eventuella svårigheter som kan 
uppstå vid en implementering. Det teoretiska kapitlet förväntas bidra 
med en gedigen kunskapsgrund inför de följande kapitlen empiri, 
analys och slutsats. Det teoretiska kapitlet grundar sig som helhet 
övervägande på tidigare forskning.     

Lämpligt att framhålla är att denna studie är utförd ur ett 
användarperspektiv av det nya regelverket. Förhoppningen är att 
studien ska bidra med kartläggning och förståelse genom att 
användarna av regelverket själva samt insatta intressenter får en bild 
av användarnas inställning till de problemfrågor som etablerats i 
kapitel 1. Av föranledd anledning anses en genomgång av alltför 
grundläggande teori vara överflödig.  

3.1 Normgivningsorgan  

I studiens bakgrund framgår att det finns en strävan efter att nå en 
större harmonisering mellan olika redovisningsnormer, där K3-
regelverket är en del i denna harmonisering. Här följer en genomgång 
av olika internationella normgivningsorgan som är delaktiga i en 
pågående global harmonisering.  

International Accounting Standards Board (IASB) är en icke 
vinstdrivande och oberoende normgivare för internationell 
redovisning (IFRS, 2013). 1973 bildades International Accounting 
Standards Committee (IASC) och kom år 2001 att bli ersatt av det 
idag benämnda IASB. IASC bildades med syftet att publicera 
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redovisningsstandarder som skulle förbättra och öka harmoniseringen. 
År 1998 presenterade IASC en samling dokument, International 
Accounting Standards (IAS), med avsikten att utgöra global 
redovisningsstandard. När IASC ersattes av IASB fortsatte IAS 
existera i befintlig form. Standarder som tillkommit efter bildandet av 
IASB har dock givits ut under namnet IFRS. (Deegan och Unerman, 
2011) 

EU bestämde år 2002 att alla börsnoterade företag inom EU-området 
skulle följa IAS/IFRS från och med januari 2005 (Lundh, 2009). 
Dessförinnan hade dessa företag främst följt nationellt utformade 
standarder. I motsats till många länder infann sig dock inte 
acceptansen i USA för IFRS som global standard där istället 
standarder utgivna av ett annat organ använts. (Deegan och Unerman, 
2011) Financial Accounting Standards Board (FASB) har sedan 1973 
givit ut standarder accepterade av företag i den privata sektorn (FASB, 
2013). Det faktum att USA är världens största kapitalmarknad och har 
hållit sig fast vid att acceptera FASB som standardsättare framför 
IASB har inneburit en kraftig begränsning i IASBs ambition att IFRS 
skall verka som global redovisningsstandard (Deegan och Unerman, 
2011). FASB och IASB har sedan 2002 ett samarbete som går ut på 
att harmonisera standarder utgivna av respektive organ (IFRS, 2013).  

I Sverige har regeringen tilldelat normgivningsmakt inom 
redovisningsområdet till utvalda organisationer (Strömberg, 1999). De 
största normgivningsorganen är Föreningen Auktoriserade 
Revisorer/Svenska Revisors Förbundet (FAR/SRS) och 
Bokföringsnämnden (BFN) (Falkman, 2000). Normgivningsorganen 
ger ut rekommendationer som ska fungera som vägledning för 
svenska företag vid upprättande av finansiella rapporter. De 
rekommendationer som ges ut är tillägg till lagstiftningen om hur 
redovisningen ska vara utformad. (Falkman, 2000) 

3.2 K-projektet 

BFN är en statlig myndighet och har som uppgift att främja god 
redovisningssed i svenska företags bokföring och offentliga 
redovisning (SFS, 2007:783). När BFN beslutade genomföra en 
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förändring i sitt normgivningsarbete år 2004 baserades det på en åsikt 
om att normgivningen för icke noterade bolag inte följde den 
internationella utvecklingen (BFN, 2004). Förändringen har lett till 
utvecklandet av K-projektet som är ett samlat regelverk för årsbokslut 
och årsredovisningar i icke noterade bolag. Projektet har resulterat i 
fyra regelverk som riktar sig till olika kategorier av företag och har 
benämningarna K1, K2, K3 och K4. (BFN, 2012) 

Reglerna för det samlade K-projektet har sina utgångspunkter i 
bokföringslagen (BFL). Lagstiftningen anger hur den löpande 
bokföringen ska ske och hur räkenskapsåret ska avslutas. Det finns 
olika varianter att avsluta räkenskapsåret beroende på vilken typ av 
företag som berörs. De olika varianterna är: förenklat årsbokslut, 
årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning enligt IAS/IFRS 
regler. (BFN, 2012) 

Större företag som är onoterade ska använda sig av K3-regelverket. 
Definitionen av vad som är större företag återges i ÅRL 1:3 med 
följande kriterier, där minst två av nedanstående punkter ska 
uppfyllas:  
• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.  
• Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av 

de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner 
kronor.  

• Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de 
senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner 
kronor. (ÅRL 1:3) 

3.3 K3-regelverket - en översikt 

I K3 återges den normgivning som skall tillämpas när bolag upprättar 
årsredovisning och koncernredovisning. K3 är ett principbaserat 
självständigt regelverk där, som tidigare nämnts, normgivningen för 
regelverket hämtat inspiration från International Financial Reporting 
Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). 
(BFN, 2012)  
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IFRS for SMEs är ett projekt som drivits av IASB avsett att utveckla 
en internationell redovisningsstandard för bolag som inte är noterade 
eller har emitterat publika finansiella instrument på kapitalmarknaden. 
Målet med IFRS for SMEs har varit att bättre möta behoven av ett mer 
internationellt enhetligt sätt att redovisa och att utveckla ett mer 
kostnadsbalancerat alternativ för den typ av bolag som faller in under 
kategorin små och medelstora. (IASB, 2009)  

Andra påverkande faktorer vid normgivningen till K3 har varit 
existerande kopplingar mellan redovisning och beskattning, befintlig 
normgivning och tillämpad redovisningspraxis. (BFN, 2012) 

K3 ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1 p 1.4). Om inte 
tillräcklig vägledning kan finnas i K3 rörande en redovisningsspecifik 
händelse ska vägledning försöka nås i bestämmelser om liknande 
transaktioner och förhållanden i K3. Om det inte finns möjlighet att nå 
tillräcklig vägledning trots sökande i bestämmelser om liknande 
transaktioner och förhållanden så får vägledning sökas i 
internationella redovisningsstandarder som avses i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1606/2002. (BFNAR 
2012:1 p 1.5)  

Vidare ska de kvalitativa egenskaperna som beskrivs i BFNAR 
2012:1 p 2.8 - 2.11 säkerställa att informationen i den finansiella 
rapporten är begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig. 
Tillförlitligheten kommer av att en rapport är neutral och inte 
innehåller några väsentliga fel samt att informationen inte särskilt 
valts ut för att uppnå ett visst resultat eller något annat förutbestämt 
mål. (Ibid) 

3.4 K3 - ett principbaserat regelverk	     

Skillnaden mellan redovisningens utformning varierar mellan länder. 
Detta beror på faktorer som kultur, religion, finansiellt system, 
rättssystem, politik, sambandet mellan redovisning och beskattning 
och historiska händelser. (Violet, 1983; Hofstede, 1984; Gray, 1988; 
Hamid et al, 1993; Nobes och Parker, 2010) Huruvida redovisningen 
är regelbaserad eller principbaserad är en fråga av vikt för användarna 
(Alexander och Jermakowich, 2006). K3 är ett principbaserat 
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regelverk, vilket lämnar användarna med ett stort utrymme att göra 
egna bedömningar, då många specifika kriterier och vägledningar 
utelämnas. Detta att jämföra med det regelbaserade systemet, som 
lämnar mindre utrymme för företagens egna bedömningar och istället 
är uppbyggt kring ett antal detaljerade regler. (Carmona och 
Trombetta, 2008; Burgemeestre et al 2009; Grönlund et al, 2005) De 
möjligheter till att göra egna bedömningar som principbaserade 
regelverk lämnar kan vara fördelaktiga. Den högre graden av 
flexibilitet ökar sannolikheten att rättvis redovisning av en transaktion 
presenteras. (Wyatt, 2005) De flesta regelverk är dock mer eller 
mindre en blandning av principbaserad och regelbaserad redovisning, 
då både regler och principer förekommer (Burgemeestre et al 2009; 
Bennet et al, 2006), vilket så också är fallet i K3 även om det till klart 
övervägande del är uppbyggt kring principer.  

En empirisk studie som utrett vilka praktiska konsekvenser 
principbaserade regelverk får för redovisningen, är gjord av Folsom et 
al (2011). Där dras slutsatsen att företag som redovisar efter 
principbaserade regelverk har ett mer persistent resultat och bättre 
förutser framtida kassaflöden i förhållande till regelbaserade regelverk 
Folsom et al (2011). Walker (2007) hävdar i sin studie att två saker 
krävs för att principbaserad redovisning ska fungera ur ett 
samhällsperspektiv; dels har revisorerna en viktig uppgift att tillse att 
principerna efterföljs, dels måste tillsynsmyndigheterna fungera 
ordentligt eftersom det är dessa som övervakar tillämpningen av 
gällande principer.  

Jermakowitz och Gornkik-Tamoscewskis (2006) undersökte de 
börsnoterade företagens inställning till implementeringen av IFRS-
regelverket, som liksom K3 bygger på principer snarare än regler. 
Resultatet visade att företagen i allmänhet ansåg IFRS-regelverket 
vara kostsamt, komplext och krångligt. Företagen upplevde att 
utmaningarna till stor del berodde på avsaknaden av vägledning i 
regeltexten. (Jermakowitz och Gornkik-Tamoscewskis, 2006) Även 
om IFRS och K3 är två separata regelverk är Jermakowitz och 
Gornkik-Tamoscewskis (2006) undersökning som riktade sig till 
börsnoterade företag värdefull. Detta eftersom resultaten säger något 
om hur principbaserade regelverks utrymme för valmöjligheter kan 
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påverka synen på regelverket hos de användande företagen. 
Jermakowitz och Gornkik-Tamoscewskis resultat om företags 
inställning till införandet av IFRS kan ha en delförklaring även på 
annat håll. Young (1996) menar nämligen att tidigare etablerade sätt 
att redovisa och gamla vanor kan bromsa viljan att implementera nya 
tillvägagångssätt. Att IFRS och K3 är separata regelverk och där K3 
endast är avsett för användning inom Sverige gör Holthausens (2003) 
och Holthausen och Watts (2001) påpekanden intressanta. Holthausen 
pekar på att det finns internationella skillnader i institutionella 
strukturer. Institutionella faktorer har påverkan på harmonisering och 
konsekvent tillämpning av redovisning. Holthausen och Watts (2001) 
menar att implementering av en redovisningsstandard påverkas av 
flertalet olika faktorer som speglar olika ändamål med finansiella 
rapporter.  

Inför införandet av IFRS hävdade Schipper (2005) att det är 
problematiskt att implementera en och samma standard för olika 
företag i olika länder där det finns variation i ägarstruktur, 
kapitalstruktur, politisk jurisdiktion etc. Flertalet studier kring 
införandet av IFRS inom EU pekar på att det fortfarande finns tydliga 
skillnader i redovisningen. Det har även visats tecken på faktisk 
variation (Beuselinck et al. 2007; Zeff, 2007) och uppfattad variation 
(Daske et al, 2007) i IFRS implementeringen. En studie är genomförd 
av Lundqvist et al (2008) kring tillämpningen bland svenska företag 
efter införandet av IFRS. Där framkommer att företag underskattat 
effekterna av införandet av IFRS och den förståelse som krävts för att 
klara av att anpassa sig till användandet av IFRS. Vissa 
redovisningsområden visade sig svårare än andra, särskilt redovisning 
av finansiella instrument. Vidare pekar studien på att företag är 
ovilliga att ändra befintlig praxis. Denna ovilja stämmer också in på 
vad Young (2006) pekar om implementationer av nya 
tillvägagångssätt.              
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3.5 Rättvisande bild 

En förklaring av begreppet ”rättvisande bild” är här av värde då både 
införandet av komponentavskrivning och upplysning om värdering till 
verkligt värde på förvaltningsfastigheter syftar till att återspegla 
företagens finansiella ställning på ett mer rättvisande sätt (Marton et al 
2010).  

Då Sverige blev medlem i EU skrevs ett nytt begrepp in i ÅRL; 
rättvisande bild (Grönlund et al, 2010). Begreppet är en översättning 
av engelskans ”true and fair view” och blev ett övergripande 
redovisningsdirektiv inom hela EU i samband med Storbritanniens 
inträde 1973 (Smith, 2006). Med Storbritanniens EU-inträde gjorde 
den anglosaxiska redovisningstraditionen sitt intåg i de europeiska 
redovisningsregelverken. Anglosaxisk redovisningstradition innebär 
en mer marknadsvärdesorienterad redovisningsreglering (Engström, 
2009) och kännetecknas bl a av att det är möjligt för 
redovisningsproducenten att avvika från standarder och lagar om det 
krävs för att uppfylla kravet på rättvisande bild (Smith, 2006).  

Rättvisande bild kan enligt Grönlund et al (2010) ses som ett 
övergripande mål med redovisningen som ska hjälpa 
redovisningskonsumenterna att inte bli vilseledda och innebär t ex att 
kompletterande information som rör företaget ska kunna lämnas i 
tilläggsupplysningar. Begreppet saknar dock en precis definition. I 
Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) 78/660 står att: 

“Årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets tillgångar, 
skulder, ekonomiska ställning och resultat.” 

I ÅRL 2:3 1 st kan utläsas:	     
	    
Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet 
och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs 
för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.  

 

Inte heller ges någon mer information i IASBs Föreställningsram för 
utformning av finansiella rapporter, som fastställdes i april 2001. Där 
skrivs i punkt 46: 

 
Finansiella rapporter uppges ofta ge en rättvisande bild av, eller korrekt 
återge, ett företags finansiella ställning, resultat och förändring av den 
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finansiella ställningen. I denna föreställningsram behandlas inte dessa 
begrepp, men finansiella rapporter som ges kvalitativa egenskaper på sätt som 
här beskrivs och som upprättas med tillämpliga redovisningsstandarder ger 
vanligtvis vad som uppfattas som en rättvisande bild. 
  
Vad som exakt menas med begreppen true and fair view och 

rättvisande bild är alltså öppet för tolkning. Begreppet rättvisande bild 
kan tolkas olika på individnivå även om individerna talar samma 
språk. Detta leder till svårigheter i att skapa en allmän uppfattning av 
begreppet och betydelsen blir istället vag och mångtydig (Kirk, 2006). 
Det engelska begreppet true and fair view ifrågasätts av Deegan och 
Unerman (2011) som ställer frågan om det verkligen går att fastställa 
att redovisningsinformationen är sann (true): ”Can we really say they 
(financial statements) are true when the standards are determined 
depending upon various economic and social 
consequenses?”  (Deegan och Unerman, 2006 s 90).  

Deegan och Unerman (2011) ställer frågan om det kanske vore 
lämpligare att endast använda ”fair view”, och syftar då till att 
redovisningsinformationen ska vara upprättad i enlighet med de regler 
och standarder som råder (”...drawn up in accordance with the rules 
incorporated in accounting standards”) (Deegan och Unerman, 2011, s 
90). Detta liknar den tolkning av rättvisande bild Edenhammar och 
Thorell (2009) gör som menar att det som krävs av en årsredovisning 
för att vara rättvisande är att den har blivit upprättad i 
överenstämmelse med de allmänt accepterade 
redovisningsprinciperna, det vill säga den kompletterade 
normgivningen. Även Drefeldt och Törnings (2012) förklaring av 
rättvisande bild närmar sig Deegan och Unermans resonemang: 

 
Rättvisande bild kan lite förenklat ses som en kvalitetsstämpel på de 
finansiella rapporterna, en slags sista kontrollstation. När företaget har 
upprättat sin finansiella rapport enligt god redovisningssed, ger den då en 
vettig bild av företaget och en bild som överensstämmer med den verkliga 
situationen? (Drefeldt och Törning, 2012, s 58) 

 

I K3 krävs ett korrekt återgivande av effekter av transaktioner och 
andra händelser och förhållanden i enlighet med kriterierna för 
redovisning av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, för att 
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redovisningen ska anses ge en rättvisande bild. Likväl tillåter lagen att 
företagen får avvika från en redovisningsnorm (i enlighet med den 
anglosaxiska redovisningstraditionen) om det krävs för att uppnå den 
rättvisande bilden (Drefeldt och Törning, 2012).  

3.6 Positive Accounting Theory 

Positive accounting theory (PAT) är en teori som beskriver och 
försöker hitta förklaringar till en företagslednings agerande när olika 
handlingsalternativ ges (Watts och Zimmerman, 1986). Enligt PAT 
föreligger det risker att en företagsledning kan komma att handla 
opportunistiskt i situationer då handlingsalternativ finns, vilket 
återspeglas i det antagande som teorin grundar sig på (Scott, 2003). 
Detta antagande innebär att redovisningen ingår som en del i ett avtal 
mellan företagsledningen (agenten) och aktieägarna 
(principalen) (Watts och Zimmerman, 1990). PAT baseras på 
antagandet att företagsledningen och ägarna är rationella i sitt 
beteende och kommer att agera efter vad som maximerar den egna 
nyttan. Nyttan i dessa fall har direkt koppling till ersättningar i form 
av lön eller bonusar. Detta antagande innebär att företagsledningen 
kommer att välja den typ av redovisning som genererar 
vinstmaximering för egen del. (Riahi-Bekaoui, 2004) Antagandet om 
att företagsledningen agerar med syftet att maximera sin egen vinst 
innebär således att en maximerad vinst för företaget inte har högst 
prioritet (Scott, 2003).  

PAT testar tre olika hypoteser vilka är (a) bonusplanshypotesen (b) 
skuldsättningshypotesen (c) politiska kostnadshypotesen. 
Bonusplanshypotesen säger att företagsledningar som har sin lön eller 
bonus kopplad till resultatet har incitament att välja en 
redovisningsmetod som tidigarelägger framtida intäkter till 
innevarande period och skjuter kostnader framåt i tiden. 
Skuldsättningshypotesen säger att också företag med hög 
skuldsättning väljer redovisningsmetoder som tidigarelägger framtida 
intäkter till innevarande period. (Watts och Zimmerman, 1986) 
Politiska kostnadshypotesen hävdar att stora företag i större 
utsträckning än mindre företag, väljer redovisningsmetoder som 
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skjuter intäkter för innevarande period framåt i tiden (Ibid). Denna 
hypotes bygger på ett antagande om att det föreligger 
informationsasymmetri mellan företag och intressenter. Denna 
informationsasymmetri menas då vara större mellan stora företag och 
dess intressenter än i fallet mellan intressenter och små företag. (Watts 
och Zimmerman, 1990)  

Studier som bygger på PAT visar på situationer då ett företags 
ledning sannolikt påverkar dess resultat. Olika exempel på detta är när 
företagets resultat påverkar ledningens bonus (Healy, 1985), när ett 
företag är nära förestående att bryta sina kreditvillkor (Duke och Hunt, 
1990; Press och Weintrop, 1990), när resultatet för innevarande år 
riskerar att vara lägre än föregående års resultat (Burgstahler och 
Dichev, 1997) och när företag ska emittera nya aktier (Teoh et al, 
1998). En summering av de huvudsakliga frågor som PAT syftar finna 
svar på är följande: Varför väljer företagets ledning 
en redovisningsmetod före en annan? Varför väljer företagets ledning 
att skifta från en tidigare vald redovisningsmetod till en annan? Vilka 
incitament och begränsningar möter företagets ledning vid valet av 
redovisningsmetod? (Kabir, 2010) 

3.7 Val av redovisningsmetod 

Forskning kring val av redovisningsmetod (Accounting Choice) 
adresserar den grundläggande frågan om redovisning har betydelse 
(Fields et al, 2001). I en perfekt och effektiv marknad skulle det inte 
finnas behov av finansiella rapporter och redovisning (Watts och 
Zimmerman, 1979; Holthausen och Leftwich, 1983). I en miljö med 
marknader som inte är perfekta och fullt ut effektiva, tyder kravet på 
redovisningsbehov och regler på att finansiella rapporter och 
redovisningsbaserade kontrakt är effektiva sätt att adressera 
imperfekta marknader. Valet av redovisning är ett val där det primära 
syftet är att påverka följderna av en finansiell rapport på ett eller annat 
vis. (Fields et al, 2001)   

Motiv för val av redovisning kan delas upp i tre kategorier. Ingående 
av avtal, prissättning av tillgångar och tredjepartspåverkan. Den första 
kategorin rörande avtal menar att valet av redovisning görs med syftet 
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att påverka de avtal som ett företag ingår, dessa avtal inkluderar 
ledningens kompensation och företagets villkor för upptagna krediter. 
(Fields et al, 2001) Watts och Zimmerman (1986) menar att ledningen 
kan påverka sin kompensation genom valet av redovisningsmetod. 

Den andra kategorin, driven av asymmetrisk information syftar till 
att påverka tillgångspriser och kostnad för kapital (Fields et al, 2001). 
Ursprunget för denna mekanism kommer från studier av Ball och 
Brown (1968) kring sambandet mellan resultat och aktiekurser. Perry 
och Williams (1994) hävdar i sin studie att företagsledningar väljer 
redovisningsmetod som underminerar bolagets resultat och får 
aktiekurser att falla inför ett bolagsutköp av just den egna ledningen. 
Ett sätt att driva upp tillgångspriser är att påverka företagets resultat 
som i sin tur har inverkan på exempelvis aktiekurser, och som en 
konsekvens av det även påverkar ledningens kompensation. (Fields et 
al, 2001) Företagsledningen kan göra ett redovisningsval med avsikt 
att möta analytikers förväntningar på företagets resultat och 
därigenom undvika negativa reaktioner i aktiekurser vid en sämre än 
förväntad rapport (Levitt, 1998).  

Den återstående kategorin som handlar om tredjepartspåverkan 
bygger på motiv för att påverka befintliga ägare, potentiella ägare, 
leverantörer, övervakare, konkurrenter etc. Genom att få företaget att 
framstå på ett visst sätt genom den finansiella rapporten hoppas 
företagsledningen kunna påverka beslut från tredje part. Den 
vanligaste hypotesen i denna kategori är att företagsledningen väljer 
redovisningsmetod efter vilken som kan gynna skattesituationen på 
bästa sätt. (Fields et al, 2001) Holthausen och Leftwich (1983) har 
dock funnit att de enda variabler som kan förklara valet av 
redovisningsmetod är storleken på företaget samt dess skuldsättning.  

3.8 Kostnad och nytta  

I studiens problemdiskussion lyftes remissyttranden angående 
införandet av K3 fram. Kostnader kunde identifieras som en tungt 
vägande post i remissyttrandena. SABO uttryckte sig i termer om att 
kostnaderna måste ses som helt orimliga i sammanhanget, särskilt i 
förhållande till det mervärde som komponentavskrivning ger till 
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redovisningen. Mot bakgrund av detta är det viktigt att studera 
begreppet kostnad-nytta1. 

Kostnad-nytta-analys är ett praktiskt sätt att fastslå huruvida ett 
projekt är värt att genomföra (Prest och Turvey, 1965). Den rationella 
idén ligger i att om nyttan av projektet överstiger kostnaden av 
detsamma så är det värt att genomföra, ett förhållningssätt som är föga 
kontroversiellt (Sen, 2000). Kostnad-nytta analyser används främst i 
samband med investeringsprojekt. Kostnad-nytta analyser kan även 
appliceras på föreslagna ändringar i lagar och regler (Prest och 
Turvey, 1965). I de allmänna råden BFNAR 2012:1 p. 2.8 - 2.11 går 
det att utläsa, det som i studien tidigare mer genomgående beskrivits, 
att nyttan bör överstiga kostnaden för att presentera relevant 
information i redovisningen. Även i IASBs ramverk uttrycks att 
nyttan av den information som presenteras ska överstiga kostnaden för 
att framställa den. Bedömningen av kostnad och nytta är i slutändan 
en uppskattningsprocess. Nyttan behöver dock nödvändigtvis inte 
tillfalla de som bär kostnaden, den kan även tillfalla andra tagare av 
nyttan än vilka informationen ursprungligen är upprättad för. Som 
anledning av detta är det svårt att applicera en kostnad-nytta analys på 
generella fall. Normgivare, användare och producenter av finansiella 
redovisningar bör vara medvetna om denna begränsning. 
(IASB/FASB, 2005)  

Flertalet studier har genomförts vid tidigare införanden av nya 
ramverk som är relaterade till kostnad-nytta-principen. I samband med 
tidigare införanden finns även argument kring införandet som bygger 
på kostnad-nytta-principen. Att granska några av dessa är intressant i 
ett övergripande perspektiv vid införandet av nya ramverk och kan 
vara värdefull kunskap vid en studie kring införande av K3-
regelverket och dess konsekvenser. Det har hävdats att IFRS for 
SMEs bl a ska ge bättre tillgång till kapital (IFRS, 2013). Det har även 
antytts att specifikt kreditgivare är mer fokuserade på information som 
tydliggör förmågan att uppfylla kreditvillkoren, än på information om 
orealiserade övervärden som kan framgå vid värdering till verkligt 
värde (Santucci, 2007). Samtidigt hävdar Berger och Frame (2007) att 
bristen på trovärdig (credible) information till potentiella finansiärer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Begreppet ”kostnad-nytta” har översatts från engelskans ”cost-benefit”. 
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kan vara en anledning till att mindre bolag historiskt sett funnit 
problem att få tillgång till kapital för kreditvärdiga projekt.  

I studier kring införandet av IFRS och IFRS for SMEs menar Singh 
och Gray (2006) att det finns problem associerade med höga kostnader 
mot bakgrund av brist på expertis, irrelevans av standardinnehåll och 
konkurrens. Kompetensen hos anställda anses som ett av de största 
problemen vid övergången till IFRS, och således också en av de 
största kostnadsfaktorerna (Kajüter et al, 2007; Oehler, 2005). Detta 
har medfört att SMEs krävt att IFRS for SMEs ska innebära mindre 
komplexa redovisningsregler än IFRS (The EAA FRSC, 2007). Trots 
att IFRS for SMEs skulle vara mindre komplext än IFRS menar 
Roubaud (2007) att implementeringen skulle innebära mycket 
planering och en stor arbetsbörda. Stora och små familjeföretag 
verksamma internationellt skulle åtnjuta en nytta som överstiger 
kostnaden av ett användande av IFRS for SMEs, samtidigt som 
familjeföretag som är verksamma nationellt skulle påverkas av 
kostnader som överstiger nyttan (Di Pietra et al, 2008). 

3.9 Värdering till verkligt värde 

I detta avsnitt diskuteras definitionen av verkligt värde och en 
beskrivning görs av vanligt förekommande värderingstekniker som 
praktiseras av fastighetsföretag verksamma inom förvaltning av 
fastigheter. Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter vilka 
innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I 
ÅRL framgår att det inte är tillåtet att värdera förvaltningsfastigheter 
till verkligt värde (ÅRL 4:3). K3-regelverket innehåller dock 
upplysningskrav om verkligt värde på förvaltningsfastigheter 
(BFNAR 2012:1 p 16.1). 

3.9.1 Så säger K3-regelverket 

Kapitel 16 i K3-regelverket berör upplysning om verkligt värde i 
förvaltningsfastigheter och i BFNAR 2012:1 p 16.1 framgår att 
upplysning ska lämnas på aggregerad nivå och innehålla redovisat 
värde och verkligt värde, vilka metoder och antaganden som använts 
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för att fastställa det verkliga värdet. Det ska även anges i vilken 
utsträckning det verkliga värdet baseras på värdering utförd av 
oberoende värderingsman. Vidare ska upplysningar lämnas om det 
finns begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller 
att disponera likvid från försäljning eller hyresintäkter. Slutligen ska 
det finnas upplysning i fall det finns väsentliga åtaganden att köpa, 
uppföra, reparera, underhålla eller förbättra förvaltningsfastigheterna. 
(BFNAR 2012:1 p. 16.1) 

3.9.2 IFRS 13 - Värdering till verkligt värde 

En genomgång av IFRS 13 definition av verkligt värde är av vikt i 
studien eftersom K3-regelverket har upprättats med inspiration från 
IFRS for SMEs och således även IFRS 13. IASB:s standard IFRS 13 – 
”Fair Value Measurement” definerar värdering till verkligt värde och 
hur det skall appliceras. Verkligt värde är en marknadsbaserad 
värdering och inte en företagsspecifik värdering. (IFRS 13 p 1) 
Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas 
vid försäljning av en tillgång genom en transaktion mellan 
marknadsaktörer under normala marknadsförhållanden (IFRS 13 p 9). 

En förutsättning för att använda värdering av verkligt värde är att 
bestämda faktorer fastställs. Dessa framgår i IFRS 13 IN10 och 
uttrycks på följande vis:  

(a) the particular asset or liability being measured; (b) for a non-financial 
asset, the highest and best use of the asset whether the asset is used in 
combination with other assets or on a stand-alone basis; (c) the market in 
wich an orderly transaction would take place for the asset or liability; and (d) 
the appropriate valuations technique(s) to use when measuring fair value. The 
valuation techniques used should maximise the use of relevant and observable 
inputs and minimise unobservable inputs. Those inputs should be consistent 
with the inputs a market participant would use when pricing the asset or 
liability. 

 

För vissa tillgångar är det möjligt att observera 
marknadstransaktioner för identiska tillgångar vid tidpunkten då 
värdet ska fastställas. För andra tillgångar finns inte observerbara 
marknadstransaktioner för den givna tidpunkten, vilket innebär att det 
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för dessa tillgångar behöver göras en uppskattning av det pris där en 
transaktion är möjlig, d v s försäljningspriset2. (IFRS 13 p 2) 

I det fall då det inte finns observerbara prisnivåer för en identisk 
tillgång ska företaget värdera verkligt värde enligt annan 
värderingsteknik som maximerar användningen av tillämpliga 
observerbara indata 3  och minimerar användningen av icke 
observerbara data. Eftersom verkligt värde är marknadsbaserat ska 
värderingen göras med de antaganden som marknadsaktörerna skulle 
använda vid prissättning av tillgången. Dessa antaganden ska även 
inkludera hänsyn tagen till risk. (IFRS 13 p 3)  

För att öka jämförbarheten och konsekvensen i värderingar till 
verkligt värde och därmed sammanhängande upplysningar har IFRS 
fastställt en hierarki för verkligt värde. Indata kategoriseras i tre olika 
nivåer för värderingstekniker som används för värdering av verkligt 
värde. Hierarkin placerar observerbara indata såsom noterade priser på 
aktiva marknader för identiska tillgångar högst och därmed får detta 
störst prioritet. Lägst prioritet får indata som är icke observerbara. 
(IFRS 13 p 72) I hierarkin för verkligt värde prioriteras typen av 
indata och inte vilken värderingsteknik som används (IFRS 13 p 74). 

I IFRS 13 p 76-86 kategoriseras och definieras indata enligt 
följande:  

Nivå 1: - Noterade priser på aktiva marknader för identiska 
tillgångar som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten.  

Nivå 2: - Noterade priser för liknande tillgångar på aktiva 
marknader. - Noterade priser för identiska eller liknande tillgångar 
som inte är aktiva. - Andra indata än noterade priser som är 
observerbara för tillgången. - Marknadsbekräftade indata.  

Nivå 3: - Icke observerbara indata.  
Icke observerbara indata ska användas till värdering av verkligt 

värde vid tidpunkter då det inte finns observerbara indata tillgängliga. 
Detta kan vara tidpunkter med liten eller ingen marknadsaktivitet för 
den givna tillgången. Värderingen ska trots detta sträva efter att 
återspegla verkligt värde som ett försäljningspris. Icke observerbara 
indata ska återspegla antaganden som andra marknadsaktörer skulle 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 I IFRS samt i refererade artiklar används begreppet ”exit price”. ”Försäljningspris” är således en översättning 
av denna term. 
3 ”Indata” är en översättning av engelskans ”inputs”. 
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använda sig av för att bestämma ett pris på den aktuella tillgången. 
(IFRS 13 p 87)        

3.9.3 Värdering till verkligt värde - värderingstekniker 
och den verkliga perceptionen  

Som framgår i IFRS 13 ska verkligt värde beräknas med hjälp av 
andra s k indata om noterade priser inte är observerbara. Nedan görs 
en genomgång vad andra indata kan innebära och ringar således 
tydligare in vad verkligt värde är i förhållande till dess definition. 
Detta bidrar ytterligare till förståelsen för konceptet och är en viktig 
grund vid upprättandet av studiens enkätundersökning och den 
följande tolkningen av resultaten.  

Fastighetsvärderingar är osäkra. Osäkerhet är något som en normalt 
fungerande marknad präglas av och gäller även för marknaden för 
fastigheter. Osäkerheten varierar mellan en fastighet och en annan, 
samt mellan olika marknadstillstånd. Detta är något som måste 
accepteras och bemästras eftersom det är omständigheter som inte kan 
uteslutas. Det finns en risk att en tredjeparts användare av en 
värdering kan bli vilseledd om den enskilda värderingen framställs 
som självklar. (RICS, 2002) 

Benston (2008) är kritisk till försäljningspris som ett relevant 
värderingskoncept. Benston menar att det skulle kunna krävas ett avtal 
med potentiella köpare avseende ett givet objekt för att ange på vilken 
nivå ett försäljningspris skulle ligga. Vidare argumenterar Benston för 
att det troligen skulle vara kostsamt att fastställa ett verkligt värde på 
detta vis. Finns inte noterade priser tillgängliga kan 
värderingsmodeller användas för att ta fram det verkliga värdet 
(Marton et al, 2010). 

Standarden IAS 40 anger hur fastigheter skall behandlas i 
redovisningen (IAS 40 p 1). Företag uppmuntras att låta oberoende 
värderingsmän med professionella kvalifikationer och erfarenhet om 
den lokala marknaden fastställa värdering till verkligt värde (IAS 40 p 
32). Dietrich et al (2001) diskuterar begreppet substansvärde4 och dess 
effektivitet i att återspegla ett fastighetsbolags verkliga värde på ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 ”Substansvärde” är en översättning av engelskans ”net asset value” (NAV). 
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relevant sätt. Dietrich et al menar att substansvärde inte är effektivt 
eftersom de underliggande verkliga värdena i företagens fastigheter är 
missvisande då de är bedömda av oberoende värderingsmän. Detta 
konfirmeras i andra studier, två sådana är Clayton et al (2001) samt 
Diaz och Wolverton (1998), vilka menar att historiska bedömningar 
utförd av en oberoende värderingsman tenderar att påverka en senare 
oberoende värdering genom så kallad “anchoring bias”5 (baserar en 
bedömning på en ofullständig referenspunkt). Detta är något som 
också Matysiak och Wang (1995) stämmer in på. Noterbart är dock att 
Dietrich et al i sin studie visar att uppskattade värderingar av 
oberoende värderingsmän är mer tillförlitliga och mindre påverkade 
av s k “anchoring bias” än värderingar uppskattade av interna 
värderingsmän. Muller och Riedl (2002) bekräftar detta och visar på 
att marknadens perception är att oberoende uppskattning av 
värderingar är mer tillförlitliga än internt utförda uppskattningar. 
Bevisningen fann de i lägre köp - sälj “spreadar”6 (skillnad i kurs 
mellan köpsida och säljsida) i aktiekurserna för de bolag som använts 
sig av oberoende uppskattningar (Ibid).  

Nyttan av verkligt värde i redovisningen diskuteras i en 
intervjubaserad studie genomförd av Clausén et al (2008). I studien 
framgår att analytiker av svenska fastighetsbolag finner att 
redovisning av verkligt värde i finansiella rapporter är användbara. 
Redovisade verkliga värden används dock bara som ett benchmark när 
analytikerna framställer sin egen bedömning. Större fokus har istället 
lagts på företagens upplysningar i den finansiella rapporten om vilka 
metoder som använts och vilka antaganden som gjorts för att bedöma 
fastigheternas verkliga värde. Bengtsson avlade 2005 en rapport 
kallad “Verkligt värde i balansräkningen”. Bengtsson undersöker bl a 
om svenska börsnoterade fastighetsbolag hade för avsikt att redovisa 
fastigheter till verkligt värde som en konsekvens av införandet av 
IFRS och värdering enligt IAS 40. I denna rapport framkommer det 
att samtliga tio undersökta bolag hade avsikten att utnyttja 
möjligheten till redovisning till verkligt värde av 
förvaltningsfastigheterna. Bengtsson ansåg det vara tveksamt att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Lämpligt svenskt uttryck för ”anchoring bias” har inte funnits varför den engelska termen används. 
6 En svensk översättning av detta ord är ”spridning”. Det engelska begreppet ”spread” används dock ofta även i 
svenskan varför det engelska begreppet står oöversatt. 



	   37 

bolagen skulle komma att använda sig av IAS 40 fullt ut som det 
föreskrivs med värdering efter försäljningspris. Istället signalerade 
bolagen användande av tidigare etablerade värderingsmodeller som 
kassaflödesvärdering. Trots att samtliga bolag aviserat att redovisa till 
verkligt värde såg de dock problem med värderingen och framhöll 
svårigheten att sätta korrekta värden på de variabler som ingår i 
modellerna. (Ibid)  

Danbolt och Rees (2008) pekar på att värderingar till verkligt värde 
av materiella tillgångar som fastigheter är mindre tillförlitliga än 
värderingar av finansiella tillgångar. Ball et al (2003), Burgstahler et 
al (2006) och Daske et al (2007) har gjort studier kring 
implementering av redovisning om värdering till verkligt värde av 
fastigheter. Dessa antyder att det inte föreligger någon förbättring 
beträffande kvaliteten av informationen om värdet på fastigheter. 
Intressant nog är detta i någon mån motsägelsefullt till vad som 
framgår i en annan studie. Muller et al (2008) menar nämligen att 
företag som värderar fastigheter till verkligt värde har lägre 
informationsasymmetri. Detta menar Muller et al (2008) även bidrar 
till lägre kapitalkostnader för företagen.  

Bengtsson (2005) hävdar att den vanligaste värderingstekniken 
bland svenska fastighetsbolag är kassaflödesbaserade metoder. Att 
kassaflödesbaserade metoder även vanligen används för värdering till 
verkligt värde bland företag som följer IFRS är något som Nordlund 
(2008) samt Lundström och Gustafsson (2009) styrker. Lundström 
och Gustafsson pekar på att en av anledningarna till att 
fastighetsbolagen förlitar sig på kassaflödesvärdering är att det sker 
för få transaktioner på marknaden att basera värderingen på. I detta 
sammanhang och för denna studie i synnerhet som undersöker 
onoterade bolag där ägandet torde vara mer koncentrerat än i noterade 
bolag, är det intressant att beakta vad Muller et al (2008) lyfter fram. 
Muller et al pekar på att fastighetsbolag som har en mer spridd 
ägarbild har innan införandet av IFRS varit mer angelägna att redovisa 
verkligt värde än att inte göra det. Följaktligen har fastighetsbolag 
med en mer koncentrerad ägarbild valt att redovisa verkligt värde i 
lägre utsträckning. (Muller et al 2008) 
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3.9.4 Kassaflödesvärdering 

Som framgår i föregående stycke är kassaflödesvärdering idag ett 
vanligt värderingskoncept för värdering av fastigheter. En 
introduktion av konceptet är därför relevant i denna studie där verkligt 
värde är en central del. I studien utförd av Bengtsson (2005) framgår 
att svenska fastighetsbolag anser att det inte är problem med 
kassaflödesvärdering som modell, men att det är svårt att tilldela de 
variabler som ingår i modellen realistiska värden. Det skall tilläggas 
att de bolag som yttrade sig i detta fall var börsnoterade. Bengtsson 
påtalar också att majoriteten av fastighetsbolagen anser att det inte går 
att beräkna framtida kassaflöden med någon större säkerhet. Istället 
menar bolagen att endast en försäljning av en tillgång kan tydliggöra 
det verkliga värdet fullt ut. Lundström och Gustafsson (2009) hävdar 
att övergripande resultat av analyser av kassaflödesvärderingar pekar 
på att de variabler som ingår i en kassaflödesmodell till viss del är 
bedömda7 i relation till varandra och till den verkliga förväntningen av 
vad värdet “borde” vara. Bengtsson (2005) menar att vissa variabler 
som ingår i en kassaflödesanalys måste uppskattas. Följaktligen blir 
framtida kassaflöden också svåra att fastställa. 

3.10 Komponentavskrivning 

För att förstå vad som ligger bakom intresseorganisationers starka 
kritik mot införandet av komponentavskrivning studeras här 
innebörden av avskrivningsmetoden närmare. Komponentavskrivning 
innebär att en tillgång ska delas upp i komponenter varefter 
komponenterna skrivs av var för sig. Indelningen i komponenter ska 
alltså ske även om tillgången förvärvades som en hel enhet (Drefeldt 
och Törning, 2012).  

3.10.1 Så säger K3-regelverket 

Kapitel 17 i K3-regelverket berör begreppet komponentavskrivning. 
Där finns att utläsa: ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 I Lundström och Gustafssons (2009) artikel används termen ”baised”. ”Bedömda” är således vår tolkning av 
denna term 
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materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, 
ska tillgången delas upp på dessa” (BFNAR 2012:1 p 17.4). 

När en tillgång anskaffas ska alltså dess olika betydande 
komponenter identifieras och delas upp. Komponenter är delar av 
vissa materiella anläggningstillgångar som kan behöva bytas ut 
regelbundet under den tillgångens nyttjandetid. En del som satts in i 
tillgången är en egen komponent som ska skrivas av på det sätt den 
förbrukas om förbrukningstiden skiljer sig mot andra delar i 
tillgången. (Drefeldt och Törning, 2012) Vidare står:  

 
Har en tillgång delats upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska utgifter för 
utbyte av en sådan komponent räknas in i tillgångens redovisade värde. Detta 
gäller även för tillkommande nya komponenter. Har en tillgång inte delats 
upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska tillkommande utgifter som är 
väsentliga räknas in i tillgångens redovisade värde, om kriterierna för att 
redovisa en tillgång enligt punkt 2.18 är uppfyllda. (BFNAR 2012:1 p 17.5) 

 

Utgifter för utbyten av komponenter ska alltså räknas in i det 
redovisade värdet. Ett exempel är när ett fastighetsbolag byter ut 
fönster på en byggnad. Det redovisade värdet för komponenten 
“fönster” ska då tas bort från balansräkningen och anskaffningsvärdet 
för de nya fönstren samt utgifter för bytet (arbetskostnader etc) ska 
lägga till. Företaget får inte kostnadsföra bytet, däremot ska 
reparationsarbeten kostnadsföras, d v s mindre delar som byts ut i 
komponenterna för att dessa ska fungera effektivt. Detta skulle i 
exemplet med fönstren kunna vara utbyte av trasiga gångjärn, 
fönsterhakar, fönsterhandtag o s v. (Drefeldt och Törning, 2012)  

Större återkommande besiktningar ska aktiveras oavsett om 
utgifterna leder till utbyte av komponenter eller inte. Besiktning blir 
därmed en egen komponent i tillgången. Om det i tillgångens 
redovisade värde finns ett redovisat värde för en tidigare besiktning 
ska detta utrangeras och ersättas med värdet för den nya besiktningen. 
Företag i andra branscher besiktigar dock regelbundet sina materiella 
anläggningstillgångar och det kan även tänkas att fastighetsbranschen 
tillämpar detta på sina fastigheter och då främst byggnader. 
Nyckelorden är vad som ska anses vara “större” och “återkommande”. 
(Ibid) 
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En viktig fas i införandet av K3-regelverket kan tänkas vara 
övergången från det i dag praktiserade sättet att redovisa 
avskrivningar till att praktisera komponentavskrivning. En förståelse 
kring övergångsreglerna är således viktig del i denna studie. 
Övergångsreglerna säger att det redovisade värdet på befintliga 
anläggningstillgångar inte får justeras för att överensstämma med en 
retroaktiv omräkning baserad på komponentavskrivning (BFNAR 
2012:1 p 35.8). Följden av detta blir att det redovisade värdet på 
tillgångar som finns vid tidpunkten för övergången till K3 inte 
kommer stämma överens fullt ut med K3s grundregler gällande 
komponentavskrivning. FAR föreslår i ett uttalande (2013) att företag 
som har en grupp av likartade byggnader använder en viktad 
avskrivningssats som gäller alla byggnader i gruppen. FAR skriver 
vidare i sitt uttalande att detta praktiskt kan gå till på flera sätt och att 
det beror på förutsättningarna i varje enskilt fall. FAR exemplifierar 
med att det enskilda företaget kan välja ut en byggnad som anses 
representativ för övriga byggnader och analysera de olika 
komponenterna. I andra fall kan företagen använda mer generella 
metoder för att vikta avskrivningssatsen, skriver FAR vidare.  

3.10.2 Indelning i komponenter 

Lundström och Nordlund (2012) menar att det finns en problematik 
gällande fastighetsbranschens avskrivningstider för sina fastigheter. 
Den avskrivningstakt som svenska fastighetsbolag generellt använder 
är för låg, menar Nordlund och Lundström. Problematiken gäller till 
en del att fastigheterna har skrivits av som hela tillgångar och inte 
delats upp i komponenter. Nordlund och Lundström menar därför att 
komponentavskrivning är att föredra då den på ett konsistent sätt 
behandlar frågan om avskrivning över tid. (Lundström och Nordlund, 
2012) 

Synsättet att en tillgång ska delas upp i komponenter baseras på idén 
att eftersom de olika komponenterna har olika livslängd, d v s slits 
olika snabbt, borde detta speglas i redovisningen (Starova och 
Cermakova, 2010; Svoboda, 2007). Skillnader i livslängd kan finnas 
för en byggnads olika delar eftersom olika material använts i 
produktionen. En fasad i sten skiljer sig åt i livslängd kontra en 
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träfasad eller en fasad med ytskikt i puts (SABO, 1993). Likaså 
föreligger skillnader i livslängd beroende på om en stomme är 
konstruerad av stål, trä eller betong (Bejrum, 1995). Starova och 
Cermakovas (2010) studie visar också att komponentmetoden bättre 
speglar den verkliga nyttjandetiden av en tillgång, givet att tillgången 
har betydande delar med väsentligt olika förslitningstid. SABO (2010) 
håller med om att komponentavskrivning är den metod som bäst 
avspeglar om- och tillbyggnation av fastigheter. Dock menar SABO 
att det inte är lika enkelt i praktiken som i teorin p g a de många 
renoveringar som görs i fastigheter.   

Fastighetsägarna Sverige tillsammans med SABO har konstaterat att 
det finns ett stort behov av strukturering av tankesätt och principer 
gällande komponentansatsen och har därför tagit fram riktlinjer för 
hur komponentavskrivningsmetoden praktiskt kan tillämpas. 
Organisationerna betonar att det är viktigt att framhäva att deras 
riktlinjer rör sig om ett synsätt och att det finns flera sätt att tillämpa 
metoden på. (Fastighetsägarna Sverige och SABOs riktlinjer för 
komponentavskrivning, 2012)   

Två viktiga ord i p 17.4 är betydande och väsentlig. En komponent 
ska anses vara betydande och den ska särskilja sig väsentligt när det 
gäller förbrukningstid. Det saknas praktisk vägledning kring vad som 
menas med betydande komponenter i en förvaltningsfastighet. Det är 
upp till företagen själva att bestämma. Nordlund (2004) menar att det i 
teorin finns möjlighet att bryta ned tillgångarna i mycket små detaljer 
- det som sätter stopp är den praktiska hanteringen, eftersom detta är 
en bedömningsfråga för det enskilda företaget. Vidare menar 
Nordlund (2004) att komponentavskrivning ställer ökade krav på 
företagets rutiner då detta krävs för att löpande hantera 
komponenterna. Drefeldt och Törning (2012) lyfter fram att det krävs 
ett bra och detaljerat anläggningsregister för att kunna tillämpa 
komponentavskrivning.  

Komponentavskrivning är något nytt för de allra flesta företagen. 
Det kan därför vara nyttigt att blicka utanför Sverige för att titta hur 
andra länder använder komponentansatsen. Frankrike är det enda 
större landet i Europa som tillämpar komponentavskrivning på 
förvaltningsfastigheter. I Frankrike delas en förvaltningsfastighet 
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vanligen upp i fem komponenter; mark, stomme, fasad, ytskikt och 
installationer. Där används dock metoden både skattemässigt och 
redovisningsmässigt, till skillnad från i Sverige där regeln endast 
används i redovisningen - skild från skatteregler.  

(Fastighetsägarna Sverige och SABOs riktlinjer för 
komponentavskrivning, 2012)  

Fastighetsägarna Sverige och SABO (2012) har i sina riktlinjer 
identifierat nio komponenter de anser vara betydande: 

1. Mark 

2. Markanläggning 

3. Byggnads- och maskininventarier 

4. Stomme 

5. Tak 

6. Fasad 

7. Inre ytskikt (golv, väggar, tak) 

8. Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 

9. Hyresgästanpassningar (i kommersiella fastigheter om inte 
under punkt 3) 

Komponenterna (2) och (3) kan anses vara särskilt lämpliga 
komponentbegrepp då de inte medför något merarbete för företagen 
att hantera. I övrigt är (1) - (3) komponentbegrepp som är 
skattemässiga medan övriga är delar av det skattemässiga begreppet 
byggnad. (Fastighetsägarna Sverige och SABO, 2012) 

Med komponentavskrivning måste företag utgå från en 
väsentlighetsprincip, d v s att varje komponent ska vara betydande. 
Eftersom det är upp till varje enskilt företag att bedöma vad som är en 
betydande del kan det medföra variationer i redovisningen mellan 
företag, således kan jämförbarheten påverkas. Till det bättre innebär 
komponentredovisningen en mer rättvis bild av förbrukningen av 
tillgångar. (Marton, 2008) Det går även att betrakta 
komponentavskrivning utifrån en bidragsprincip. I detta fall skulle då 
varje komponent värderas enligt det ekonomiska värde komponenten 
ger upphov till i förhållande till den sammanlagda ekonomiska 
fördelen tillgången (fastigheten) ger. (Gilliland, 1980)  

Starova och Cermakova menar i sin studie från 2010 där 
komponentavskrivningar ställs mot traditionella avskrivningsmetoder 
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att komponentavskrivningar är en passande avskrivningsmetod för 
anläggningstillgångar med komponenter som har olika livslängd. I 
studien slås det fast att komponentavskrivningar kan vara särskilt 
passande inom för redovisning för avskrivningar inom fastigheter. 
Enligt Starova och Cermakova reflekterar komponentavskrivningar 
den verkliga förbrukningen av en anläggningstillgång. Starova och 
Cermakova undersöker dock inte huruvida kostnader för 
komponentavskrivningar eventuellt skiljer sig emot kostnader för 
redovisning med traditionella avskrivningsmetoder. Studien tar inte 
heller upp tidsaspekten av att tillämpa komponentavskrivningar kontra 
traditionella avskrivningsmetoder. Keating och Zimmerman (2000) 
menar dock att det kan vara kostsamt att skifta från en 
avskrivningsmetod till en annan. Kostnaden kan t o m överstiga 
eventuella fördelar med avskrivningsmetoden (Ibid).  

3.11 Förändringsprocesser 

Då införandet av K3 innebär en förändring för företagen och dess 
medarbetare är det av värde att studera vad förändringar i sig har för 
effekter på människor. Perspektivet om förändringsprocesser urskiljer 
sig tydligt från de tidigare teoriavsnitten men syftar till att bidra med 
en förståelse för hur människor reagerar på förändringar i stort 
eftersom denna reaktion kan tänkas avspegla sig i en 
enkätundersökning som rör inställningen till förändringen som i detta 
fall är införandet av ett nytt redovisningsregelverk. Muller (2006) har 
genomfört en studie kring förändringsprocesser i sammanhanget 
fusioner. Mullers studie är intressant eftersom denne diskuterar 
mänskliga beteenden kopplade till förändringar i allmänhet. Muller 
(2006) menar att det vid en förändring är viktigt att förstå hur dess 
process utvecklar sig och vilka stressfaktorer förändringen medför.  

För de flesta individer innebär förändringar någon form av negativ 
påverkan. Det kan röra sig om förlorade rutiner och förlorad 
bekvämlighet och säkerhet. Detta ofta som en konsekvens av att 
förändringarna kan kräva kunskap och förståelse om ny fakta (Muller, 
2006). En annan faktor är rädslan för det okända (Robbins, 1991). När 
individer upplever en hög nivå av osäkerhet blir dess reaktion att 
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skydda sig själva genom motsättning (Muller, 2006). Individers 
motsättning till förändring kan vara särskilt påtaglig om förståelsen 
om varför förändringen genomförs är begränsad. Motsättning inför en 
förestående förändring kan medföra ett hinder för anpassning och 
framsteg av densamma. (Clarke, 1994) Av föregående anledning är 
kommunikation en viktig faktor i alla förändringsprocesser. 
Kommunikation handlar inte bara om att förmedla information. Den 
har också en viktig betydelse för att minska oro, hantera 
förväntningar, underlätta implementering och bygga förtroende. 
(Coffey et al, 2002) För att lyckas genomföra en förändring på ett 
framgångsrikt sätt behöver de som är drivande av förändringen klara 
av att hantera individers förväntningar (Duck, 2001).       
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultaten av studiens enkätundersökning. 
Målet med det empiriska avsnittet som presenteras i detta kapitel är att 
presentera underlag som kan bidra till att i senare analysavsnitt 
besvara de problemfrågor och uppfylla det syfte som är ligger till 
grund för initieringen av hela studien.  

4.1 Enkätsvar 

Totalt inkom 119 enkätsvar, varav 115 har använts i studien. 
Inledningsvis presenteras andelen privatägda och allmännyttiga 
fastighetsföretag som besvarat enkäten. 

 

 
Diagram 2: Andel privatägda respektive allmännyttiga företag som besvarat 
enkäten 
Som framgår av figuren ovan är endast 16 procent av de inkomna 
enkätsvaren från privatägda fastighetsföretag. Detta innebär att 
bortfallet är större i den gruppen av företag (se urvalets fördelning i 
avsnitt 2.1.4) Den sneda fördelningen illustreras med följande två 
diagram:  
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Diagram 3: Allmännyttiga företag, svarsfrekvens och bortfall 

Nära två tredjedelar av de allmännyttiga företagen som ingick i 
studiens urval har svarat på enkäten. 
 

 
Diagram 4: Privatägda företag, svarsfrekvens och bortfall 

Hela 80 procent av de privatägda företagen i studien har inte svarat på 
enkäten. De två ovanstående diagrammen illustrerar hur 
svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan de två grupperna. 
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Av de 119 enkätsvar som kom in togs alltså fyra svar bort. De fyra 
respondenter vars svar tagits bort har angett att de inte kommer 
redovisa enligt K3 år 2014. Samtliga dessa fyra respondenter har 
svarat att de kommer redovisa enligt IFRS. Detta ger en svarsfrekvens 
på 47,1 procent användbara svar. Utöver enkätsvaren inkom också sju 
mejlsvar. Av dessa svarade två företag att de tillhör en större koncern 
som redovisar enligt IFRS och därmed inte kommer redovisa enligt 
K3 år 2014, två företag svarade att de har som policy att inte delta i 
undersökningar, två företag svarade att de förvisso kommer redovisa 
enligt K3 men att de ligger i utredningsfas och därmed anser det vara 
för tidigt att svara på enkäten, och ett företag svarade att de inte tillhör 
fastighetsbranschen. 

De företag som svarat på studiens enkätfrågor som följer i detta 
kapitel är framtagna enligt den urvalsprocess som beskrivs utförligt i 
kapitel 2. En lista på företagen finns i bilaga.   

Svaren är presenterade i stapeldiagram för att göra resultaten visuellt 
tydliga, med en kort efterföljande kommentar av resultatet. De två 
första frågorna är ställda för att säkerställa kvaliteten och god 
hantering av enkätundersökningen. Dessa kommer således inte ingå i 
analysen av svarsresultaten.  

 

 
Diagram 5: Fördelning av svar på fråga 3 

Av alla undersökta företag är 40 procent av respondenterna neutrala 
och övriga är relativt jämt fördelade på vardera sida av spektrumet. En 
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viss övervikt om fyra procent kan noteras åt det negativa hållet. 
Noterbart är att privatägda fastighetsföretag är mer negativt inställda i 
förhållande till allmännyttiga fastighetsföretag.  
Antal uteblivna svar på fråga 3: 1 
 

 
Diagram 6: Fördelning av svar på fråga 4. 

15 procent av alla undersökta företag är på något sätt negativt inställda 
till införandet av detta krav. Detta medan 53 procent ställer sig 
positiva till införandet av kravet. Också här är privatägda företag 
betydligt mer negativt inställda i förhållande till allmännyttiga företag. 

Antal uteblivna svar på fråga 4: 1 
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Diagram 7: Fördelning av svar på fråga 5. 

Hälften av alla undersökta företag tror att kostnaden kommer öka 
medan den andra hälften tror att kostnaden kommer stå oförändrad. 
Inga stora skillnader i bedömningar mellan de båda grupperna kan 
urskiljas. 
Antal uteblivna svar på fråga 5: 2 

 

 
Diagram 8: Fördelning av svar på fråga 6. 

61 procent tror på en ökad tidsåtgång för redovisningen när det gäller 
införandet av krav på upplysning av verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter. Skillnaderna mellan privatägda och 
allmännyttiga företag ligger mestadels i att de privatägda företagen i 
större utsträckning tror på oförändrad tidsåtgång medan de 
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allmännyttiga företagen i större utsträckning tror på något högre 
tidsåtgång. 
Antal uteblivna svar på fråga 6: 0 
 

 
Diagram 9: Fördelning av svar på fråga 7. 

83 procent bedömer att kompetensen finns till övervägande del eller 
fullt ut för att klara kravet på upplysning av verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter. Kompetensen bedöms alltså inte vara ett 
påtagligt problem. Privatägda och allmännyttiga företag verkar också 
göra någorlunda lika bedömning, även om privatägda företag i större 
utsträckning bedömer att kompetensen finns fullt ut, medan 
allmännyttiga företag i större utsträckning gör bedömningen att 
kompetensen istället finns till övervägande del. 
Antal uteblivna svar på fråga 7: 2 
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Diagram 10: Fördelning av svar på fråga 8. 

Som synes relativt spridda svar på fråga 8, men det går ändå att utläsa 
att 59 procent kommer att utföra värderingen på egen hand till största 
del eller fullt ut. Noterbart är att privatägda företag avser att 
genomföra värderingen på egen hand fullt ut i större utsträckning än 
allmännyttiga företag. 
Antal uteblivna svar på fråga 8: 0 

 

 
Diagram 11: Fördelning av svar på fråga 9. 

Spridda svar på denna fråga. Noterbart är att 45 procent har en negativ 
inställning. Detta kan jämföras med en klart lägre andel på 28 procent 
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som är positivt inställda. 50 procent av de privatägda 
fastighetsföretagen är mycket negativt inställda till införandet av 
komponentavskrivning. Detta att jämföras med 14 procent av de 
allmännytta fastighetsföretagen. De allmännyttiga företagens åsikter 
är mer jämnt fördelade över skalan även om en övervikt åt den 
negativa sidan kan urskiljas även här. 

Antal uteblivna svar på fråga 9: 3 
 

 
Diagram 12: Fördelning av svar på fråga 10. 

80 procent bedömer att kostnaden för redovisningen kommer öka som 
en konsekvens av införandet av komponentavskrivning. En relativt 
jämn svarsfördelning mellan de privatägda och de allmännyttiga 
fastighetsföretagen kan noteras. 

Antal uteblivna svar på fråga 10: 4 
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Diagram 13: Fördelning av svar på fråga 11. 

Också här är företagen eniga, tidsåtgången för redovisningen bedöms 
öka. Som synes görs en relativt lika bedömning i denna fråga av såväl 
de privatägda som de allmännyttiga fastighetsföretagen. 
Antal uteblivna svar på fråga 11: 3 
 

 
Diagram 14: Fördelning av svar på fråga 12. 

Inte heller när det gäller kravet på komponentsavskrivning bedöms 
kompetensen utgöra något större problem. 84 procent bedömer att 
kompetens finns till övervägande del eller fullt ut. Privatägda företag 
tror i viss mån mer än allmännyttiga företag att kompetensen finns till 
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övervägande del, men detta kompenseras av att allmännyttiga företag 
bedömer sig ha kompetensen fullt ut i något högre utsträckning.  

Antal uteblivna svar på fråga 12: 1 
 

 
Diagram 15: Fördelning av svar på fråga 13. 

Osäkerhet verkar råda på detta område då en hög andel (63 procent) 
av alla undersökta företag svarat “Vet ej”. De som svarade “Ja” (totalt 
23 respondenter) ombads också att kortfattat beskriva på vilket sätt de 
arbetar med att ta fram denna avskrivningssats. Av dessa 23 
kommenterade 20 respondenter. Även två företag som svarat “Vet ej” 
gav också en kommentar. Gemensamt för många kommentarer är att 
företagen i skrivande stund arbetar med frågan och ännu ej säkert 
anser sig kunna svara på vilket sätt avskrivningssatsen ska tas fram. 
Två respondenter beskrev att de varit i kontakt med andra 
bostadsbolag som utrett frågan och applicerat deras tillvägagångssätt. 
En mall på antal komponenter och en mall på uppskattad 
avskrivningstid. Två respondenter svarade att de tar hjälp utifrån av 
konsulter för att utreda detta. Av de företag som själva tar fram 
avskrivningssatsen och kommit längre i arbetet beskriver tre företag 
hur de utgått från ett typhus och efter detta gjort en egen uppskattning 
av återinvesteringstiden för varje komponent varefter de applicerat 
resultatet på resterande fastigheter. Två företag svarar att de utgår från 
SABOs modell.  
Antal uteblivna svar på fråga 13: 1 



	   55 

4.2 Sammanställning 

Nedan följer en sammanställning i form av medelvärden av de 
enkätsvar på frågor som utgjordes av en femgradig skala.  
 
 

Fråga  Allmännyttiga 
fastighetsföretag 

Privatägda 
fastighetsföretag 

Alla 
undersökta 
företag 

3 2,96 2,39 2,93 

4 3,46 2,82 3,44 

5 2,33 2,65 2,42 

6 2,22 2,33 2,28 

8 3,26 3,61 3,38 

9 2,77 1,89 2,71 

10 2,04 2,00 2,07 

11 1,72 1,82 1,77 

Tabell 1: Sammanställning medelvärden av enkätsvar 
Medelvärdena ovan visar det genomsnittliga svaret och är avrundade 
till två decimaler. Medelvärdena presenteras för alla undersökta 
företag, liksom uppdelat mellan privatägda och allmännyttiga företag, 
vilket kan illustrera om den genomsnittliga synen skiljer sig åt mellan 
grupperna. 

4.3 Korrelationstest 

Resultatet av korrelationstestet som är utfört i statistikdataprogrammet 
MiniTab presenteras på sida 60. Testet har utförts på de frågor vars 
svarsalternativ följer en femgradig skala. De översta talen i varje ruta 
visar korrelationskoefficienten för respektive kombination av svar; 
med andra ord det uppmätta sambanden mellan svaren på respektive 
frågor. Värdena är mellan -1 till 1, där -1 = perfekt negativ 
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korrelation, 0 = ingen korrelation och 1 = perfekt positiv korrelation. 
Stark negativ korrelation mellan två enkätfrågor innebär att ett högt 
värde på svaret på den ena frågan tenderar att ge ett lågt värde på 
svaret på den andra frågan, medan stark positiv korrelation innebär att 
ett högt värde på svaret på den ena frågan tenderar att ge ett högt 
värde också på svaret på den andra frågan. Ett uppmätt värde nära 0 
indikerar att inget samband finns mellan svaren på respektive frågor. 
(Edling och Hedström, 2003) 

De nedersta talen i rutan visar uppmätt p-värde. P-värdet visar 
sannolikheten att den uppmätta korrelationskoefficienten är felaktig. 
Alltså; ett lägre p-värde - desto mindre osäkerhet. Ett p-värde på 0,001 
säger alltså att sannolikheten att korrelationskoefficienten inte 
stämmer överens med verkligheten är 1/1000, d v s en promille. (Ibid) 
 
 

Fråga 3 4 5 6 8 9 10 

4 0,428 
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5 0,124 
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6 0,241 

0,010 

0,361 

0,000 

0,496 

0,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 -0,073 

0,441 

0,149 

0,115 

0,129 

0,175 

-0,081 

0,390 

 
 

 
 

 
 

9 0,826 

0,000 

0,453 

0,000 

0,095 

0,322 

0,175 

0,065 

-0,039 

0,680 

 
 
 

 
 

10 0,427 

0,000 

0,249 

0,009 

0,132 

0,170 

0,013 

0,889 

0,009 

0,926 

0,474 

0,000 

 
 
 

11 0,451 

0,000 

0,163 

0,087 

0,141 

0,141 

0,130 

0,172 

0,082 

0,388 

0,423 

0,000 

0,633 

0,000 

Tabell 2: Korrelationstest utfört i MiniTab. 
I cellerna visas värden för uppmätt korrelation samt p-värde. Starkast 
uppmätta korrelation finns mellan fråga 3 och fråga 9 (0,826).  
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5. Analys 

I detta kapitel ställs den insamlade empirin mot den teoretiska 
referensramen. Inledningsvis presenteras en bortfallsanalys. Därefter 
analyseras frågor rörande företagens inställning till K3-regelverket i 
allmänhet och även inställningen till specifikt upplysning av verkligt 
värde på förvaltningsfastigheter samt inställningen till 
komponentavskrivning. Analys genomförs sedan av svaren på 
frågorna rörande de olika påverkande faktorerna, såsom tid, kostnad 
och kompetens. Slutligen genomförs en analys av svaren på enkätens 
kvalitativa fråga gällande företagens arbete med att ta fram en viktad 
avskrivningssats.  

5.1 Bortfallsanalys 

Det externa bortfallet, vilket motsvarar alla uteblivna svar på enkäten, 
uppgår till 52,9 procent. Enligt Trost (2012) är en svarsfrekvens på 
50-75 procent normalt. Svarsfrekvensen här, 47,1 procent, ligger nära 
detta och kan därför ses som en nära nog normal svarsfrekvens. En 
tänkbar anledning till bortfallet är givetvis att företag av tidsbrist eller 
av principiella skäl har valt att inte svara.  En annan möjlig anledning 
till bortfallet kan vara att många företag ingår i en större koncern som 
redovisar enligt IFRS, och därmed valt att inte svara på enkäten. 
Några mejlsvar indikerar att så kan vara fallet. Ännu en möjlig 
anledning till bortfallet kan också vara att företagen vid tidpunkten för 
studien inte anser sig ha tillräckligt stor kunskap om hur regelverket 
fungerar och därför ansett det vara för tidigt att svara på frågor.  

Det externa bortfallet skiljer sig väsentligt mellan de privatägda och 
allmännyttiga företagen. För de privatägda företagen är bortfallet 80 
procent medan motsvarande siffra för de allmännyttiga företagen är 37 
procent. En förklaring till detta faktum går inte att fastställa men det 
kan spekuleras i att representanter från allmännyttiga företag 
möjligtvis kan känna ett större ansvar att delta i undersökningar likt 
denna, då dessa respondenter på ett sätt är ett ansikte utåt för en 
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kommun. Detta är som sagt dock bara en spekulation och inget som 
utgör en tillräckligt stark grund för att dra någon slutsats kring. 

Det interna bortfallet, vilket motsvarar antalet frågor i enkäten som 
saknar svar från deltagarna uppgår totalt till 13. Antalet uteblivna svar 
på respektive fråga kan utläsas under diagrammen i avsnitt 4.1. De 
frågor med flest uteblivna svar är fråga 9 (inställning till införandet av 
komponentavskrivning) och fråga 10 (hur bedöms kostnaden påverkas 
för redovisningen vid införandet av komponentavskrivning) med 3 
uteblivna svar per fråga. Detta ger att bortfallet av totalt antal möjliga 
svar på respektive fråga endast uppgår till 2,6 procent (3/115). Trots 
att dessa frågor har flest uteblivna svar och står för nära hälften av det 
interna bortfallet är det vågat att dra några slutsatser av detta faktum.  

5.2 Företagens inställning till K3, upplysning 
av verkligt värde och komponentavskrivning 

Företagens inställning till K3 är ganska spridd över skalan, där ca 30 
procent är något eller mycket negativa, 40 procent är varken negativa 
eller positiva och de resterande cirka 30 procent är något eller mycket 
positiva. Medelvärdet av svaren på inställningen till K3 noteras till 
2,93 där värdet 3 motsvaras av “varken negativ eller positiv”. 
Medelvärdet kring 3 och den relativt jämna spridningen kan ha en 
förklaring i att K3-regelverket ännu inte tagits i bruk och att det därför 
råder en osäkerhet kring hur utfallet verkligen kommer bli.  

Inställningen till införandet av upplysning av verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter är i huvudsak positiv. Drygt hälften av 
respondenterna ställer sig positiva till detta medan en knapp tredjedel 
är vare sig positiva eller negativa. Detta står i kontrast till Svenskt 
Näringsliv och FARs åsikter, som båda var klart negativt inställda i 
sina respektive remissvar. Stora kostnader är ett av argumenten som är 
gemensamt för de båda intressenterna. I denna undersökning framgår 
att bedömningen av kostnaden har ett medelvärde på 2,42. Då 2 anger 
“något högre kostnad” samt att 48 procent svarat att de bedömer 
kostnaden bli oförändrad kan en diskrepans urskiljas. Det finns flera 
tänkbara förklaringar till detta. Att så många företag ställer sig 
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positiva kan ha en förklaring i att det endast rör sig om en upplysning 
och inte redovisning till verkligt värde. Det kan också tänkas ha en 
förklaring i att upplysningen bidrar till att ge en mer rättvisande bild 
av företagens finansiella ställning. Clausén et al (2008) påvisar att 
analytiker av svenska fastighetsbolag anser att verkligt värde i 
finansiella rapporter är användbar information. Det Clausén et al 
(2008) menar om verkligt värde kan även styrka den tänkbara 
förklaringen om att en mer rättvisande bild av företagens finansiella 
ställning ligger bakom den positiva inställningen. Vidare kan det 
göras en koppling till Bengtsson (2005). Han finner i sin studie inför 
implementeringen av IFRS att samtliga av de 10 fastighetsbolag som 
undersöktes hade för  avsikt att utnyttja möjligheten till redovisning 
om verkligt värde av fastigheter. Trots att Bengtsson studerade 
börsnoterade fastighetsföretag kan detta till viss del stödja resultatet i 
denna studie. Intressant i sammanhanget är även studierna av Ball et al 
(2003), Burgstahler et al (2006) och Daske et al (2007). Samtliga 
studier antyder att det inte föreligger någon förbättrad kvalitet om 
informationen av fastigheters värde efter implementering av 
redovisning om värdering till verkligt värde. Det ska betonas att dessa 
studier är utförda efter implementeringen av redovisning till verkligt 
värde, vilket står i motsats till stadiet i den här studien. 

Inställningen till införandet av komponentavskrivning är något mer 
negativ än positiv, men relativt jämnt spridd över hela skalan från 
mycket negativ till mycket positiv. Att inställningen är till större del 
negativ stämmer överens med inställningen i remissvaren som 
genomgående var negativ. Snarare är det värt att reflektera över att 
inställningen inte var mer negativ med tanke på detta. Medelvärdet på 
2.71 är visserligen åt det negativa hållet, men likväl närmare neutral 
syn än övervägande negativ. Vid en jämförelse av detta resultat med 
SABOs, Svenskt Näringslivs och Fastighetsägarnas inställning i deras 
remissvar som beskrivs som starkt kritisk till komponentavskrivning 
(se avsnitt 1.2), går det att göra tolkningen att det finns en diskrepans 
mellan de undersökta företagen och andra intresseorganisationer. En 
förklaring till detta, som inte kan styrkas i denna studie, kan vara att 
företagen värdesätter kopplingen till rättvisande bild. Som Starova och 
Cermakova (2010) pekar på är komponentavskrivning ett mer 
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passande sätt att redovisa i förhållande till traditionella 
avskrivningsmetoder i strävan att visa på den verkliga förbrukningen 
och således också spegla en rättvisande bild på bästa sätt, vilket kan 
vara något även företagen värdesätter.  

Kopplingen leder sedermera till avvägningen kostnad och nytta. 
Som framgår i IASB Framework p 44 skall nyttan av den framställda 
informationen överstiga kostnaden för densamma.  

Den något negativa inställningen till komponentavskrivningar kan 
ha sin förklaring i att de responderande företagen inte anser att nyttan 
kommer överstiga kostnaden. Nyttofaktorn är intressant här. Nyttan 
med komponentavskrivningar kan relateras till den mer rättvisande 
bilden som Starova och Cermakova hävdar att 
komponentavskrivningar har. Lagen om rättvisande bild är som 
Grönlund et al. (2010) ett övergripande mål som skall hjälpa 
konsumenterna av redovisningen att inte bli vilseledda. Värdet av 
komponentavskrivning som en fördel för redovisningsproducenterna, 
som det handlar om i detta fall, kan förklara en negativ relation mellan 
nytta och kostnad. En annan förklaring till spridningen kan också vara 
en osäkerhet kring vilka effekter på redovisningen 
komponentavskrivning egentligen kommer få. Detta styrks av svaren 
på fråga 13 gällande huruvida företagen kommer använda en viktad 
avskrivningssats eller inte, där nästan två tredjedelar svarade “Vet ej”, 
vilket indikerar att en hög osäkerhet råder kring hur 
komponentavskrivning kommer tillämpas praktiskt.  

Korrelationstestet visar på ett starkt samband mellan fråga 3 och 
fråga 9 (0,826). Detta indikerar att respondenter som är positivt 
inställda till K3-regelverket som helhet, också är positivt inställda till 
införandet av komponentavskrivning. Likaså är respondenter som är 
negativt inställda till K3 som helhet, också negativt inställda till 
införandet av komponentavskrivning.  

Det finns också ett samband mellan inställningen till K3 och 
inställningen till införandet av upplysning av verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter (fråga 3 och fråga 4). Korrelationsvärdet är 
dock lägre här (0,428) vilket ger en indikation om att sambandet 
mellan svaren på dessa frågor inte är lika starkt. Detta skulle kunna 
förklaras av att den förändring K3 innebär för verkligt värde rör sig 
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om krav på upplysning, och det i not. Att det endast handlar om krav 
på just upplysning i det ena fallet och ett mer direkt krav på förändring 
av redovisningen i det andra kan vara en viktig skillnad. Andra 
förklaringar kan finnas i underliggande faktorer som påverkar de 
övergripande inställningarna till kravet på upplysning om verkligt 
värde och införandet av komponentavskrivning. Samband mellan 
underliggande faktorer redogörs under följande punkt.     

5.3 Påverkande faktorer 

Företagen tror nästan uteslutande på oförändrade eller något högre 
kostnader som en konsekvens av införandet av upplysning av verkligt 
värde på förvaltningsfastigheter. Endast en respondent har svarat att 
kostnaderna kommer minska. Att frekvensen svar på en bedömning 
om minskade kostnader är i stort sett obefintlig är en logisk följd, då 
kravet inte funnits tidigare, och således borde införandet skapa 
merarbete för företagen. Det som möjligtvis är intressant att påpeka är 
att trots allt hälften av respondenterna tror på oförändrade kostnader, 
vilket kan indikera att många företag redan idag tar fram verkligt 
värde. Detta styrks av att drygt 80 procent av företagen bedömer att 
kompetensen för att klara detta krav finns, antingen till övervägande 
del eller fullt ut. Tidsåtgången förväntas öka enligt ca 60 procent av 
företagen, men 40 procent tror på oförändrad tidsåtgång. Detta kan 
också tänkas ha sin förklaring i att många företag redan idag arbetar 
med denna beräkning. 

8/10 företag tror på ökade kostnader i samband med införandet av 
komponentavskrivning. I studien av Keating och Zimmerman (2000) 
påvisas att det kan vara kostsamt att skifta från en avskrivningsmetod 
till en annan. Detta stämmer väl in med företagens tro i denna studie. 

I frågan om tidsåtgång tror drygt 9/10 företag på ökad sådan. Båda 
svarsfrekvenserna här kan anses rimliga då kravet inte funnits tidigare. 
Drygt 8/10 tror dock att kompetensen finns i någon utsträckning, 
antingen delvis eller fullt ut, vilket indikerar att företagen inte 
upplever dessa förändringar som komplexa. Principbaserade regelverk 
har i studier (se Jermakowitz och Gornkik-Tamoscewskis, 2006) visat 
sig kunna uppfattas som komplexa av användarna, vilket går stick i 



	   62 

stäv med resultatet här. Detta kan t ex ha sin förklaring i att företagen 
redan är vana att redovisa enligt principbaserade standarder. 

Noteras bör dock att relativt många respondenter är neutralt inställda 
till bedömningen om tidsåtgång för upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter. En förklaring kan möjligen finnas i att 
upplysning av verkligt värde på ett bättre sätt anses uppfylla kravet på 
rättvisande bild. En möjlig förklaring finns också med bakgrund i 
finansiella intressen. En förväntan om större och lättare tillgång till 
kapital och finansiering skulle kunna vara en följd av upplysning om 
verkligt värde. Detta är något som Muller et al (2008) påvisar. Muller 
et al menar att företag som värderar fastigheter till verkligt värde har 
lägre informationsasymmetri och att detta ska ge lägre 
kapitalkostnader.  

Det finns en viss korrelation mellan fråga 4 (inställning till 
upplysning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter) och fråga 6 
(uppskattad påverkan på tidsåtgång när det gäller upplysning av 
verkligt värde på förvaltningsfastigheter). Sambandet är dock relativt 
lågt (0,361). Likaså finns en viss korrelation mellan fråga 4 och fråga 
7 (bedömning av i vilken utsträckning kompetens finns för att klara 
kravet på upplysning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter). 
Korrelationskoefficienten där är 0,408. Korrelationen mellan fråga 4 
och fråga 5 (bedömning av påverkan på kostnad för upplysning 
verkligt värde) har en korrelationskoefficient på 0,129. Det går inte att 
se ett tydligt samband mellan inställningen till upplysning av verkligt 
värde och den bedömda kostnadseffekten. Att kostnaden står 
oförändrad eller ökar är en logisk följd av att det är ett tillkommande 
krav. Det tyder på att kravet inte innebär en förenkling av 
redovisningen för företagen. Däremot indikerar korrelationen frågorna 
emellan att kostnaden inte är en betydande faktor för resultatet i fråga 
4.  

Det finns i sammanhanget ett visst betydande samband mellan fråga 
9 (inställning till komponentavskrivning) och fråga 10 (uppskattad 
påverkan på redovisningskostnad gällande komponentavskrivning). 
Korrelationskoefficienten där är 0,474 vilket är en av de högre 
siffrorna och visar på ett av de starkare sambanden. Likväl finns ett i 
sammanhanget betydande samband mellan fråga 9 och fråga 11 
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(uppskattad påverkan på tidsåtgång gällande komponentavskrivning). 
Korrelationskoefficienten där är 0,423. Även det är en av de högre 
talen i korrelationsanalysen. Sambandet mellan fråga 9 och fråga 12 
(bedömning av i vilken utsträckning kompetens finns för 
komponentsavskrivning) är dock klart lägre och har en 
korrelationskoefficient på 0,254. Detta pekar på att brist på kompetens 
inte har ett starkt samband med en negativ inställning till införandet av 
komponentavskrivning.  

Av genomgången ovan framgår att tidsåtgång och kostnader har ett 
starkare samband med den övergripande inställningen till 
komponentsavskrivning än vad tidsåtgång och kostnad har för den 
allmänna inställningen till upplysning om verkligt värde. Som 
framgick tidigare under punkt 5.2 kunde korrelationskoefficienten i 
fråga 3 (inställningen till K3) och fråga 9 (inställningen till 
komponentsavskrivning) utläsas till 0,826 som pekar på ett starkt 
samband; att de som är negativt inställda till K3 även är negativt 
inställda till komponentavskrivning. Detta kan tolkas som att de 
förväntade kostnads- och tidspåverkan har större värde när det gäller 
komponentavskrivning än vid upplysning av verkligt värde. Detta 
samband kan bekräftas genom att även granska andra samband. Fråga 
3 och fråga 10 (uppskattad kostnadsåtgång för komponentavskrivning) 
har en korrelationskoefficient på 0,427. Fråga 3 och fråga 11 
(tidsåtgång för komponentavskrivning) har en korrelationskoefficient 
på 0,451. Vid fortsatt granskning framgår det att sambandet mellan 
fråga 3 och fråga 5 (tid för upplysning verkligt värde) har en 
korrelationskoefficient på 0,124 och sambandet mellan fråga 3 och 
fråga 6 (tidsåtgång för upplysning verkligt värde) har en 
korrelationskoefficient på 0,241. Dessa samband bekräftar att 
tolkningen av att kostnader och tidsåtgång kan förväntas bli större vid 
införande av komponentavskrivning än vid införande av upplysning 
om verkligt värde.       

Vad gäller komponentavskrivningar kan korrelationskoefficienterna 
(0,474 samt 0,423) mellan den övergripande inställningen och kostnad 
samt tidsåtgång till viss del förklara påverkande faktorer. Att påstå att 
någon av dessa faktorer är den mest avgörande för den övergripande 
svagt negativa inställningen till införandet av 
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komponentavskrivningar kan vara att gå för långt. Dock är det rimligt 
att hävda att kostnader och tidsåtgång är väsentliga faktorer i det svagt 
negativa utfallet i denna undersökning. Även här görs en intressant 
och viktig iakttagelse. SABO, Svenskt Näringsliv och 
Fastighetsägarna grundar sin kritik mot införandet av 
komponentavskrivning på att den administrativa bördan kan komma 
att öka mycket påtagligt och därigenom bli mycket kostsamt.  

Svaren i denna studie gör att det går att göra tolkningen att det även 
finns en viss diskrepans här mellan de undersökta företagen och ovan 
nämnda intressenter. Medelvärdet av svaren på frågan om 
bedömningen av kostnad uppgår till 2,07. Detta är förvisso klart åt det 
negativa hållet, men representerar ändå en bedömning som är 
marginellt “bättre” än 2 = något högre kostnad. Bedömningen av 
tidsåtgång nådde ett värde på 1,77. Detta indikerar en bedömning om 
något mer tidsåtgång än värde 2 = något större tidsåtgång. Detta till 
trots kan det även här göras en tolkning av att det finns en viss 
diskrepans mellan intressenter och producenter. Synas frågan om 
tidsåtgång mer noggrant kan tolkningen om eventuell diskrepans finna 
stöd i att andelen som svarat 1 = mycket mer tidsåtgång uppgår till 29 
procent och andelen som svarat 2 = något större tidsåtgång uppgår till 
65 procent. En möjligt påverkande faktor bland flera andra är 
förändringsprocessen i sig. Faktumet att de undersökta företagen går 
mot en förändring från att redovisa på ett sätt till ett annat är en möjlig 
faktor som påverkar inställningen. Som framgår under avsnittet om 
förändringsprocesser (avsnitt 3.9) menar Muller (2006) att individer 
tenderar att motsätta sig förändringar som innebär osäkerhet. 
Osäkerhet kan vara en konsekvens av otillräcklig information vilket är 
något Coffey et at (2002) menar. Detta skulle kunna peka på att 
informationen om det nya K3-regelverket och dess möjliga 
konsekvenser faktiskt har varit undermålig. Det Duck (2001) pekar på 
är intressant. Han menar att det är viktigt att klara av att hantera 
individers förväntningar för att framgångsrikt lyckas genomföra 
förändringar. Om detta kopplas samman med påståendet av Coffey et 
al (2002) om att kommunikation är viktigt för att hantera 
förväntningar, kan normgivare dra lärdomar för framtiden. 
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5.4 Kvalitativ data 

De som svarat “Ja” på fråga 13 ombads att ge en kortfattad 
kommentar. Kommentarerna spretade åt olika håll och flera 
respondenter poängterade att de också låg i utredningsfas och ännu 
inte kunde eller ville uttala sig, vilket tyder på att det råder osäkerhet 
kring detta.  

5.5 Jämförelse mellan privatägda och 
allmännyttiga fastighetsföretag 

Återigen är det viktigt att påpeka att 16 procent av de inkomna 
enkätsvaren har kommit från privatägda fastighetsföretag. Detta 
motsvarar endast 18 enkätsvar. En viss försiktighet i analysen är 
därför på sin plats. Ett enkätsvar från ett privatägt fastighetsföretag 
motsvarar sex procent i stapeldiagrammet, vilket kan ge en 
missvisande bild av verkligheten. I svaren till vissa frågor kan dock 
intressanta iakttagelser göras. Den allmänna inställningen till K3 är 
mer negativ bland de privatägda fastighetsföretagen. Privatägda 
företag visar sig också vara mer negativt inställda till införandet av 
upplysning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Lika tydliga 
är dock inte skillnaderna mellan de båda gruppernas bedömning av 
tidsåtgång, kostnadspåverkan och besittande av kompetens gällande 
denna upplysning. Det verkar alltså te sig som så att dessa faktorer 
inte påverkar lika mycket i helhetssynen om införandet av denna 
upplysning. Likaså är inställningen till införandet av 
komponentavskrivning klart mer negativ på den privatägda sidan. 
Intressanta iakttagelser är att det inte ser ut att skilja sig lika tydligt åt 
mellan de båda grupperna när det gäller bedömningen av tidsåtgång, 
kostnadspåverkan och huruvida kompetensen finns eller inte gällande 
komponentavskrivning. En tänkbar förklaring till den stora skillnaden 
i inställning till införandet av komponentavskrivning kan härledas från 
PAT. Privatägda företag drivs för att generera vinster till aktieägarna. 
Eftersom privata onoterade företags ägare och VD i många fall är 
samma person råder ingen konflikt mellan ägare och företagsledning. 
Med utgångspunkt från PAT kommer privatägda företag att drivas 
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hårdare för att generera vinster i förhållande till allmännyttiga företag, 
eftersom vinsterna tillfaller ägarna (och företagsledningen) direkt. I 
allmännyttiga företag tillfaller vinsten kommunen eftersom denna står 
bakom dessa företag. I och med att privatägda företag är vinstdrivna 
på ett annat sätt än allmännyttiga företag är en möjlig förklaring att 
privatägda företag sätter ett större värde vid kostnadspåverkan och 
tidsåtgång än allmännyttiga företag. De allmännyttiga företagen har 
kommunen bakom sig och är då heller inte lika sårbara för ökade 
kostnader och ökad arbetsbörda. Detta resonemang kan också styrkas 
av att skillnaderna i bedömning av kostnadspåverkan och tidsåtgång är 
mindre än skillnaden i inställningen till själva införandet; även om de 
båda grupperna bedömer att redovisningskostnaden och tidsåtgången 
kommer öka relativt lika, sätter de privata företagen större värde vid 
den ökade kostnaden och tidsåtgången. 

Sammanfattningsvis indikerar studien alltså att ägandet spelar roll 
för företags redovisningsval. Detta kan bero på att privata aktörer har 
en mer kortsiktig strategi och ser mer till det enskilda företagets 
lönsamhet medan allmännyttiga företag har en mer långsiktigt strategi 
och styrs utifrån ägardirektiv som har sin grund i kommunens 
boendeförsörjningsplan. Detta påverkar troligtvis inställningen till 
redovisningsregelverket. 
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel återfinns de slutsatser som har kunnat dras 
av den föregående analysen.    

De slutsatser som har framkommit av studien har genererat ett 
kunskapsbidrag som studien lämnar efter sig. Dessa kommuniceras i 
påföljande avsnitt. Slutligen lämnas förslag till vidare forskning. 

Studiens huvudsakliga, vilket syfte är att beskriva vad de undersökta 
fastighetsföretagen anser om införandet av K3-regelverket som helhet, 
kan här i slutsatsen tydliggöras med den siffra som kvantifieringen i 
studiens analys visade. Medelvärdet på 2,93 innebär att en slutsats är 
att den genomsnittliga synen på K3-regelverket bland större onoterade 
fastighetsbolag är nära nog neutral. Vad som inte framgår av 
medelvärdet är att svaren var relativt spridda över hela skalan. 
Slutsatsen att dra av de spridda svaren är att det råder delade meningar 
i frågan och att en osäkerhet råder kring vilka praktiska konsekvenser 
regelverkets införande faktiskt kommer få. 

Det är även möjligt att besvara studiens första forskningsfråga som 
gällde synen på upplysning om verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter och komponentavskrivning. Resultaten på den 
förstnämnda frågan ger ett medelvärde på 3,44 medan medelvärdet av 
resultatet på den andra frågan är 2,71. Slutsatsen av dessa 
medelvärden är att det genomsnittligt råder en något mer positiv syn 
på införandet av upplysning till verkligt värde i förhållande till 
komponentavskrivning bland de större onoterade fastighetsbolagen, 
även om svarsfördelningen också här visar att osäkerhet råder. Något 
som kan konstateras är att komponentavskrivning är en viktig fråga 
för fastighetsbolagen. Detta konstaterande bottnar i den starka 
uppmätta korrelationen mellan de undersökta företagens syn på 
komponentavskrivning och deras syn på K3 i allmänhet.  

Studiens andra forskningsfråga och syftets andra del sammanfaller i 
att finna tänkbara faktorer som ligger bakom uppfattningen gällande 
upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter och 
komponentavskrivning. När det gäller den något övervägande positiva 
synen till införande av upplysning om verkligt värde så går det inte att 
finna några förklarande samband relaterade till kostnader, tidsåtgång 
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eller kompetens. Eftersom de flesta tror både på ökade kostnader och 
mer tidsåtgång är en slutsats att det finns andra faktorer som ligger 
bakom de undersökta företagens uppfattning rörande denna fråga. Vad 
gäller tänkbara bakomliggande faktorer till synen på 
komponentavskrivningar kan korrelationskoefficienterna (0,474 samt 
0,423) mellan den övergripande inställningen och kostnad samt 
tidsåtgång till viss del ge en förklaring. Att påstå att någon av dessa 
faktorer är den mest avgörande för den övergripande svagt negativa 
inställningen till införandet av komponentavskrivningar kan vara att 
gå för långt. Dock är det rimligt att dra slutsatsen att kostnader och 
tidsåtgång är väsentliga faktorer i det svagt negativa utfallet i denna 
fråga. 

En avslutande del i syftet var att undersöka huruvida det finns 
skillnader i åsikter gällande studiens forskningsfrågor mellan 
privatägda och allmännyttiga företag. Studien indikerar att privatägda 
företag är mer negativt inställda till K3 i allmänhet i förhållande till 
allmännyttiga fastighetsföretag. Likaså indikerar studien att privatägda 
företag är mer negativt inställda till införandet av upplysning av 
verkligt värde på förvaltningsfastigheter och framför allt mer negativt 
inställda till införandet av komponentavskrivning i förhållande till 
allmännyttiga fastighetsföretag. En slutsats av detta, som kan lyftas till 
ett större perspektiv, är den att ägande spelar roll i företagens 
redovisningsval. Detta kan påvisas genom de båda gruppernas skilda 
inställning till K3-regelverkets införande. En tänkbar förklaring till 
detta är att de båda grupperna styrs utifrån olika direktiv. Privatägda 
företag bryr sig mer om det enskilda företagets lönsamhet medan 
allmännyttiga företag styrs utifrån ägardirektiv, som bottnar i 
kommunens boendeförsörjningsplan. Detta kan härledas från 
antagandet inom PAT att företagsledningen och ägarna kommer agera 
på ett sådant sätt att det maximerar nyttan för egen del (Watts och 
Zimmerman, 1986). Således torde respondenternas åsikter spegla den 
effekt det nya redovisningsregelverket väntas få på det företaget 
respondenten representerar. Respondenterna förväntar sig i sådana fall 
att ökade kostnader och tidsåtgång kommer ha en olika stor effekt 
beroende på om det är ett privatägt eller allmännyttigt företag. Detta 
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ligger helt i linje med att privatägda företag i större utsträckning drivs 
i ett vinstmaximerande syfte.  

En annan parallell från denna slutsats till teori kan göras till 
forskningen om förändringsprocesser, som säger att individer ofta 
ställer sig negativt inställda till förändringar som innebär osäkerhet 
(Muller, 2006). Privata företag drabbas på ett annat sätt av stora 
förändringar, i förhållande till allmännyttiga företag som inte i första 
hand drivs i vinstmaximerande syfte. Därför kan en förändring tänkas 
bli mer negativt mottaget av individer tillhörande företag i den privata 
sektorn där individerna kan drabbas mer direkt av de effekter 
förändringarna får på företagets kostnader, genom nedskärningar och 
andra åtstramningar. 

6.1 Studiens bidrag 

Studien lämnar en samlad beskrivning av företagens syn på införandet 
av K3-regelverket. Hur producenterna bedömer eventuella 
förändringar i kostnad och tid relaterade till komponentavskrivningar 
och upplysning om verkligt värde bidrar med ytterligare förståelse. 
Resultaten bidrar med en indikation på vilka tänkbara faktorer som 
kan tänkas ligga bakom större onoterade fastighetsbolags syn på K3, 
vilket medför att hypoteser har kunnat genereras inför vidare 
forskning (se avsnitt 6.2). Studien kan också användas som 
jämförelseunderlag vid framtida undersökningar i syfte att undersöka 
om företagens inställning till regelverket förändrats efter dess 
införande. Förändrad attityd kan då härledas till teorin om 
förändringsprocesser som säger att individer tenderar att motsätta sig 
förändringar som innebär osäkerhet (Muller, 2006). Även Robbins 
studie (1991) beskriver individers reaktioner vid förändringar och 
rädslan för det okända. Faktumet att en förändring ska genomföras i 
och med införandet av K3 kan med stöd i ovan studier påverkat 
resultatet i denna studie. 

Vidare bidrar studien med en förståelse för att intressenters 
bedömningar och åsikter ej nödvändigtvis är representativa för 
redovisningsproducenterna. Ett förslag som kan tas fram av detta är att 
remisser vid framtida redovisningsförändringar kan skickas via enkät 
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likt denna till redovisningsproducenterna. Detta skulle kunna öka 
förståelsen för vad redovisningsproducenterna anser vara positiva 
respektive negativa förändringar. Det kan ge normgivare ett bra 
informationsunderlag för vilken typ av information, förtydliganden 
och ev utbildning som bör kommuniceras till de instanser 
förändringen berör. En undersökning av producenternas åsikter och 
bedömningar är något som skulle förenkla och göra en övergång 
smidigare från det befintliga sättet att upprätta redovisning till det nya. 
Att kommunikationen är en viktig del i hanteringen av förändringar 
styrker resultaten i studierna av Coffey et al (2002) och Duck (2001). 

Slutligen bidrar studien med insikten att privata och allmännyttiga 
aktörer inom fastighetsbranschen kan ha olika inställning till ett nytt 
regelverk. Anledningen till detta är troligtvis eftersom de båda 
grupperna påverkas olika av regeländringarna, samt att de styrs utifrån 
olika direktiv. Detta kan förankras i PAT där Watts och Zimmerman 
(1986) försöker finna förklaringar till varför företagsledningar väljer 
ett handlande framför ett annat. Som PAT antyder agerar ägare och 
ledning efter att nå egen nyttomaximering i form av lön eller bonusar. 
Att privatägda fastighetsbolag är mer negativa än allmännyttiga 
fastighetsbolag till regelförändringar som kan innebära högre 
kostnader och såldes lägre vinster, är i linje med antagandet i 
PAT.  En mix av privata och allmännyttiga aktörer som 
remissinstanser kan av föranledd anledning vara att föredra då ett nytt 
regelverk går på remiss.  

Jermakowitz och Gornkik-Tamoscewskis (2006) menar i deras 
studie att principbaserade regelverk ofta uppfattas som komplexa av 
användarna. Denna studies resultat bidrar med insikten att 
förväntningarna på ett principbaserat regelverk (i detta fall K3) inte 
nödvändigtvis behöver vara att regelverk är komplext. En senare 
jämförelsestudie som visar på en mer negativ inställning i den frågan 
skulle dock kunna styrka tesen att principbaserade regelverk uppfattas 
som komplexa. Denna studie ger därför ett bra jämförelseunderlag till 
framtida forskning inom detta område. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Då resultaten indikerar att det kan finnas starka samband mellan synen 
på komponentavskrivning och synen på K3 i allmänhet kan följande 
hypoteser för framtida forskning på området genereras: 

Hypotes 1A: Komponentavskrivning är den faktor som påverkar 
större onoterade fastighetsbolags inställning till K3 till största del, 
vilket leder till 

Hypotes 1B: Företag som är positivt inställda till 
komponentavskrivning är också i större utsträckning positivt inställda 
till K3 som regelverk i allmänhet, och vice versa. 

En studie som på ett djupare plan behandlar frågan vilka faktorer 
som påverkar synen på kompetensavskrivning kan vara intressant då 
denna studie visar att det troligtvis är fler faktorer än tid och kostnad 
som har en avgörande roll för inställning. En uppföljande studie när 
K3 kommit igång på allvar kan också vara intressant för att se om 
företagens syn förändrats, och i sådana fall vilka faktorer som 
påverkats mest.  

En avslutande hypotes kan kopplas till syftets sista del. Då studien 
indikerar att privatägda företag är mer negativt inställda till K3 leder 
detta till följande hypotes, värd att testa: 

Hypotes 2: Ägandet spelar roll för företags redovisningsval. 
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Appendix 

Bilaga 1: Företag som svarat på enkäten, 115 
st 
AB Bostaden i Umeå AB Bostäder i Lidköping 
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag AB Enköpings Hyresbostäder 
AB Familjebostäder AB Gavlegårdarna 
AB Gotlandshem AB Hedemorabostäder 
AB Helsingsborgshem AB Hultsfreds Bostäder 
AB Kristiandsbyggen AB Ljusdalshem 
AB Ronnebyhus AB Skövdebostäder 
AB Stockholmshem AB Stångåstaden 
AB Svenska Bostäder AB Tierpsbyggen 
AB Timråbo AB Tranåsbostäder 
AB Uppsala Kommuns Industrihus AB Väsbyhem 
AB Ystadbostäder AB Älvkarlebyhus 
AB Ängelholmshem AB Övikshem 
Aktiebolaget Bollnäs Bostäder Aktiebolaget Botkyrkabyggen 
Alfta-Edsbyns Fastighets AB Allbohus Fastighets AB 
Anders Bodin Fastigheter AB Axfast AB 
Boetten Förvaltnings AB Bostads AB Klockaren 
Bostads AB Vätterhem Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Bostadsföretaget Byggebo i Oskarshamn AB 
Byggnadsfirma Olov Lindgren AB Byggnadsfirman Lund AB 
CA Fastigheter AB Kalmar Chalmersfastigheter AB 
Diligentia AB Eksjö Kommunfastigheter AB 
Eksta Bostads AB Ernst Rosén AB  
Falkenbergs bostads AB Falköpings hyresbostäder AB 
Falköpings hyresbostäder AB 
Familjebostäder i Göteborg AB Fastighets AB Förvaltaren 
Fastighetsaktiebolag Norrporten Finnvedsbostäder Aktiebolag 
Förbo AB Gamla Byn AB 
Gavlefastigheter AB Gårdstensbostäder AB 
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Göteborgs Lokaler Halmstad Fastighets AB 
Haninge Bostäder AB Henry Ståhl Fastigheter AB 
Higab AB HSB Sundsfastigheter AB 
HTE Garden AB Hyresbostäder i Karlskoga AB 
Hyresbostäder i Norrköping AB Ivar Kjellberg AB 
Jernhusen AB John Mattson Fastighets Aktiebolag 
KAB Fastigheter AB Kalmarhem AB 
Karlshamnsbostäder Aktiebolag KF Fastighets AB 
KIFAB i Kalmar AB Kirunabostäder AB 
Kommunalt Fastighetsföretag Kristinehamnsbostäder AB 
Kumla Bostäder AB Kumla Fastigheter AB 
Köping Bostads AB Lejonfastigheter AB 
Laholms AB  
Lilla Edets Industri och Fastighets AB Länsgården Fastigheter AB 
Marks Bostad AB Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
MKB Fastighet Morastrand AB 
Mölndalsbostäder AB Nyköpingshem AB 
Olofströmshus AB Piteå Näringsfastigheter AB 
Ramunderstaden Aktiebolag Salabostäder Aktiebolag 
Sandvikenhus AB Skolfastigheter i Stockholm AB, 
SISAB Skurupshem AB  
Strängnäs Bostads AB Sölvesborgshem AB  
Temporent AB Trianon AB  
Trollhättans Tomt AB 
Uppsalahem AB Vallonbygden AB 
Varbergs Bostads AB Videum AB 
Vidingehem AB Vänersborgsfastigheter 
Värmdöbostäder AB Västerviks Bostads AB 
Växjöhem Aktiebolag Ytterbygg AB 
Åmåls Kommunfastigheter AB Örebroporten Fastigheter AB 
Östersundshem AB 
  

	    



	   81 

Bilaga 2: Bortfall, 129 st företag:  
AB Hallstahem                        AB Karlskronahem 
AB Lokalhusman i Örebro AB Nordiska Kompaniet 
AB PiteBo                                  AB Tornstaden                        
AB Älvkarlebyhus Akademiska Hus Aktiebolag 
Akelius Fastigheter AB (publ) Aktiebolaget Alebyggen 
Aktiebolaget Bostäder i Borås Aktiebolaget Cydonia 
Aktiebolaget Gislavedshus Aktiebolaget Kemisten 
Aktiebolaget Landskronahem Aktiebolaget SigtunaHem 
Aktiebolaget Stadsholmen Aktiebolaget Stora Tunabyggen 
Aktiebolaget Strömstadsbyggen Aktiebolaget Trelleborgshem 
Aktiebolaget Upplands-Brohus Aktiebolaget Vänersborgsbostäder 
Ancore Fastigheter AB Aranäs AB                              
Armada Fastighets AB Arvika Fastighets AB 
Aspholmen Fastigheter Aktiebolag Attacus Invest AB 
Brabo Stockholm AB Branta AB                                  
Brinova Fastigheter AB BroGripen AB                         
Bröderna Nilsson Holding Göteborg AB Burlövs Bostäder AB 
Bygg-G Förvaltningsaktiebolag Byggelit Aktiebolag 
Båstadhem AB                        Cibenon AB                               
Coop Sverige Fastigheter Aktiebolag Degerforsbyggen AB 
Diös Norrland AB Eklandia Fastighets Aktiebolag 
Erik Selin Fastigheter Aktiebolag Eskilstuna Kommunfastigheter AB  
Fabs AB                                     Fastighets AB L E Lundberg 
Fastighets Aktiebolaget Brostaden Fastighets Aktiebolaget Polaris 
Fastighetsaktiebolaget Borlänge Köpc. Fastighetsaktiebolaget Eric Ekblad 
Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö Fastighetsaktiebolaget Norrporten 
Flens Bostadsaktiebolag FSG Bygg Aktiebolag 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden 
G & K Blanks Fastigheter AB Graflunds Fastighets Aktiebolag 
Green Landscaping Holding AB Grytnäsbolagen Aktiebolag 
Hebyfastigheter AB Hemsö Fastighets AB 
Hoforshus Aktiebolag Holger Blomstrand Byggnads 
Aktiebolag 
Huge Fastigheter AB Humlegården Fastigheter AB 
Håbohus Aktiebolag Hässelby Hem AB 
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Hässlehem AB                         IKANO Bostad Stockholm AB 
Indus Sverige AB InfraCity AB                              
JSB Gruppen AB Karlstads Bostadsaktiebolag 
Katrineholms Fastighetsaktiebolag Kopparstaden Aktiebolag 
Lantmännen SW Seed AB Lemont Maskin Aktiebolag 
Lennart Ericsson Fastigheter Aktiebolag Liljedahl Group AB 
Lindstrands Bygg Aktiebolag Ljungbybostäder Aktiebolag 
LKAB Fastigheter AB Ludvikahem Aktiebolag 
Lulebo AB                                  Mannersons Fastighets Aktiebolag 
Mattssonföretagen i Uddevalla AB Mattssons Fastighetsutveckling i 
Stockholm Aktiebolag 
Metropol Fastighets AB Mitthem Aktiebolag 
Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Nordstjernan Aktiebolag 
Norra Älvstranden Utveckling AB Nybergs Fastigheter & Förvaltning AB 
Pagoden i Eskilstuna AB Parkfast Aktiebolag 
Partillebo Aktiebolag PBA Karlskrona, Malmö AB 
PEMA Partner AB Peter Dahlqvist Aktiebolag 
Rapp Fastigheter AB Returpack Svenska AB 
Roslagsbostäder Aktiebolag Sigillet Fastighets Aktiebolag 
Skelleftebostäder Aktiebolag Skidsta Hus AB                        
SKL Fastigheter och Service AB Stena Fastigheter Stockholm 
Aktiebolag 
Stålöv AB                                  Sveareal AB                             
Svenska Hus AB Säfflebostäder Aktiebolag 
Tectum AB                                Telge Fastigheter AB 
Tjörns Bostads AB Torshälla Fastighets Aktiebolag 
Trifam Fastighets AB Tyresö Bostäder Aktiebolag 
UAF Uppsala AB Vasakronan AB (publ) 
Vasaterminalen Aktiebolag Vidingehem Aktiebolag 
Volito Fastigheter Aktiebolag Värmdöbostäder Aktiebolag 
Wallfast Aktiebolag Willhem AB                              
Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag  Älvstranden Utveckling AB 
Örmo Bruk AB                              
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Bilaga 3: Enkät 
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