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Titel: Vad påverkar valet av regelverk för Sveriges fastighetsföretag? 

Problem och bakgrund: Vid årsskiftet 2013/2014 införs K-Projektet i svensk redovisning. K-

projektet är uppdelat i fyra olika regelverk baserat på företags storlek, K1,K2 K3 och K4. En del 

företag kommer vara mer eller mindre tvungna att använda ett särskilt regelverk till följd av sin 

storlek medan några har möjligheten att välja då de ligger på gränsen mellan två regelverk. Vad har 

betydelse och påverkan för dessa företag när de står inför ett val? En nyhet i ett av regelverken, K3, 

är komponentmetoden som ska användas för värdering och avskrivning av fastigheter. Skillnaderna 

mellan regelverken är att K2 är mer regelbaserat och K3 är uppbyggt utifrån principer som öppnar 

för egen bedömning i redovisningen.  
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar valet av regelverk bland 

fastighetsföretag, och därmed förklara varför det eventuellt skiljer sig åt. 

Metod: Undersökningen har en deduktiv ansats med kvantitativ metod och deskriptiv statistik. 

Teoretiska referensramen bygger mestadels på tidigare forskning inom redovisningsval i form av 

vetenskapliga publikationer samt juridisk teori från BFN. Ur detta har en undersökningsmodell, a 

priori, arbetats fram samt forskningsfrågor för undersökningen. Empirin utgörs av en 

enkätundersökning som i analyskapitlet kopplas tillbaka mot teorin. 

Resultat och slutsats: Undersökningen visar att de begrepp, som tidigare forskning påvisat har en 

påverkan för valet av redovisningsprincip, inte stämmer för den undersökta gruppen. En ytterst liten 

påverkan uppvisas och det är inte säkerställt att det påverkar valet av redovisningsregler. Det som 

visar störst påverkan och då betydelse för valet är företagens storlek då de enligt företagets storlek 

anser sig tvingade att välja utan annan påverkan.  

Förslag till fortsatt forskning: Från respondenternas åsikter om denna undersökning har förslag 

till fortsatt forskning hittats. Fastighetsföretagen vill gärna se en undersökning som försöker 

identifiera hur företag arbetar med komponentmetoden och hur många komponenter de identifierar i 

sina fastigheter. En ny undersökningsmodell har genererats ur resultaten som kan ligga till grund för 

vidare studier inom området.  

Nyckelord: Redovisningsval, K2, K3, fastighetsföretag, komponentmetoden 
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1. Introduktion 
 

De svenska redovisningsreglerna är något som ständigt förändras och utvecklas.  

Sedan några år tillbaka har Bokföringsnämnden (BFN) arbetat med att framställa ett samlat 

regelverk som har fått benämningen K-projektet. Regelverket är indelat i fyra olika kategorier K1, 

K2, K3 och K4. Syftet med K-projektet är att det inom respektive kategori ska finnas ett regelverk 

som innehåller samtliga regler som är relevant för sitt område. Företag ska utifrån företagsform och 

storlek kunna tillämpa något av dessa regelverk, bokföringsnämnden (2013-09-03). Inför 

räkenskapsåret 2014 står alla Svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar inför ett val att 

tillämpa det nya regelverket K2 eller K3 när de upprättar sina årsbokslut. Ett val som kommer 

påverka hur företagens redovisning kommer att se ut beroende på vilket regelverk man väljer att 

tillämpa, PWC (2013-09-05). 1 januari 2014 blir K3 obligatoriskt för alla större företag, och även 

för mindre företag som inte redan valt ett av förenklingsregelverken inom K2, FAR (2013-11-06). 

Mindre onoterade företag kan välja mellan K2 och K3. Ett företag anses vara större om samma två 

av följande gränsvärden överskridits i två fastställda årsredovisningar; 50st anställda, 40 mkr i 

balansomslutning eller 80 mkr i omsättning (ÅRL1:3). När ett mindre företag väljer mellan K2 och 

K3 är det många olika aspekter att väga samman. Flera av de skillnader som finns mellan 

regelverken kan vara argument både för och emot ett visst alternativ. Troligen är det så att ju större 

och mer komplext ett företag är, ju större är sannolikheten att K3 är det lämpligaste valet. PWC, 

(2013-09-05). 

För små aktiebolag är reglerna i K2 de allra enklaste. Reglerna i K2 är standardiserade och man har 

infört schablonmässiga regler för avskrivning och nedskrivning och på det viset minskat kravet på 

avancerade bedömningar. K2 bygger på försiktighetsprincipen, vilket innebär att tillgångarna 

normalt värderas till anskaffningsvärdet, Node (2013-09-04). Värdering till verkligt värde är inte 

aktuellt för företag som redovisar enligt K2 eller K3, utan återfinns istället i K4 som är förenligt 

med IFRS 13, FAR (2013-11-01). Däremot så finns det krav på upplysningar om värdering till 

verkligt värde har skett i K3, BFNAR 2012:1, 16.4 (2013-11-01). 

1.1 Problem och bakgrund 

I och med K-projektets införande rekommenderas företag att välja ett av K-regelverken dels utifrån 

hur de avslutar sin löpande bokföring för räkenskapsåret men även utifrån sin situation eller storlek. 

K-projektets utgångspunkt är reglerna som finns i Bokföringslagen (BFL). De anger hur den 

löpande bokföringen för räkenskapsåret ska avslutas och företag är antingen skyldiga eller kan i 

vissa fall välja att upprätta ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut, en årsredovisning eller en 



	  

	  

koncernredovisning enligt IAS/IFRS regler (BFN, 2013-12-20). BFN är en myndighet som lyder 

under Finansdepartementet med egen instruktion (SFS 2007:783) och eget anslag. BFN har 

huvudansvaret för att utveckling av god redovisningssed i företags bokföring samt i den offentliga 

redovisningen (Ibid). BFN sköter det genom att ge ut allmänna råd och informationsmaterial inom 

sitt ansvarsområde. Dessutom är en av huvuduppgifterna att meddela normer till småföretagare och 

ge information i redovisningsfrågor. K-projektet har inte trätt i kraft ännu vilket innebär att inget 

företag har valt något K-regelverk när denna undersökning genomförs.  

När ett företag hamnar i en situation där de tvingas att välja mellan olika val inom redovisningen 

utgår de förvisso utifrån sina egna strategier och riktlinjer, men forskning har visat att den externa 

omgivningen är något som också kommer ha en påverkan på företagets val (Hatch, 2002, Aizenman 

och Jinjarak, 2009). Tidigare forskning på val av redovisningsprincip visar att företagsledningens 

incitament vanligen har en betydande roll för valet, där ursprungsteorin ofta är Positive Accounting 

Theory (PAT). (Fields, Lys och Vincent, 2001, Watts och Zimmerman, 1979). 

Företagsledare önskar att nå resultat med redovisningen genom förenkling och flexibilitet samt 

användande av redovisningen för att fatta rätt beslut (ibid). Jenssen (1998) anser att hur ett företags 

redovisning bedrivs och ser ut är beroende av vilken organisationsteori som ligger till grund för 

ledningen i företaget.  

Morgan (1999) menar att företag samverkar med olika organisationer i en öppen omgivning, vilket 

tyder på att företagens val av redovisningsprincip inte bara görs utifrån företagens enskilda 

intressen utan andra företag i samma bransch kan ha ett betydande inflytande på dessa val. Den 

Institutionella teorin är en teori som beskriver organisationers påtryckningar utifrån sin omgivning 

och andra organisationer, vilken därmed är viktig när det kommer till val av redovisningsprinciper 

(Powell och DiMaggio, 1991). 

 

För fastighetsbranschen kan valet av redovisningsprincip ha betydelse för värdering och 

redovisning av byggnader, Avallone och Quagli (2012). Två metoder som forskning tidigare visat 

att valet står mellan då är kostnadsbaserad redovisning eller redovisning till verkligt värde. När K-

projektet träder i kraft kommer de företag som väljer att arbeta med K3 värdera sina fastigheter 

enligt komponentmetoden. Komponentmetoden innebär en uppdelning av fastigheter i olika 

komponenter om förbrukningen av komponenterna skiljer sig väsentligt ifrån varandra (BFNAR 

17:4, 2013-09-03). I sådana fall innebär det att uppdelningen görs för att redovisat värde och 

avskrivningar för fastigheterna ska återspegla att de olika komponenterna kan ha olika 

nyttjandeperioder (FAR, 2013). 



	  

	  

Studier gjorda av svenska fastighetsföretag visar att det är vanligt att företag skriver av byggnader i 

sin helhet och till alldeles för låg procentsats, balans (2010). Ibland kan det röra sig om 

avskrivningstakter på hundra år (1 procent årligen) av byggnadernas anskaffningsvärde (ibid). För 

de flesta typer av byggnader är den sammanvägda nyttjandeperioden betydligt kortare än dessa 

hundra år. Hur mycket kortare period beror på bland annat typ av byggnad, ålder, skick och 

geografiskt läge, balans (2013). I bofast a (2013-09-04) talas det om att en stor del av Sveriges 

kommuner har svaga bostadsmarknader som påverkar fastighetsbranschen.  

 

I bofast b (2013-09-04) säger Lars Magnusson, generaldirektör på Statens bostadskreditnämnd 

(BKN): “Om företagen måste skriva ned husen till marknadsvärden leder det ju till väldigt stora 

kostnader, utan att det egentligen förbättrar bolagens förutsättningar.  Och det leder i sin tur till att 

kommunerna måste skjuta till pengar, utan att man får något för pengarna, som till exempel nya 

bostäder eller underhåll.” 

Då tidigare forskning påvisat att makroekonomiska faktorer påverkar värderingen av fastigheter så 

finns det möjligen en påverkan av yttre faktorer som kan spela roll i valet av redovisningsregler. 

1.2 Frågeställningar och syfte 

• Vilka faktorer har betydelse för fastighetsföretags val av redovisningsregler? 

• Vilken betydelse har valet? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar valet av regelverk bland 

fastighetsföretag, och därmed förklara varför det eventuellt skiljer sig åt. 

1.3 Avgränsning  

Denna uppsats studerar inte förståelsen för hur anställda i fastighetsföretag tänker inför sitt val. Den 

studerar inte möjliga effekter som valet av regelverk medför då dessa bör studeras efter införandet. 

Avgränsningen innebär även att de företag som inte är aktuella för K2-K3 ej studeras. Studien 

innefattar inga andra bolagsformer än aktiebolag. Det sker ingen detaljerad undersökning av 

regelverken eller åsikter kring dessa. 

  



	  

	  

2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel är uppdelat i fyra delar. En allmän referensram som ger en överblick över ämnet och 

den aktuella undersökningen. Det följs av en teoretisk referensram innehållande institutionell teori 

samt en jämförelse av regler i K2 och K3. Den tredje delen är tidigare forskning på redovisningsval 

och bakomliggande faktorer som visat påverkan tidigare. Den sista delen är en A priori-modell som 

är skapad ur den teoretiska referensramen följd av forskningsfrågor för undersökningen. 

2.1 Allmän referensram 

En bred definition av vad redovisning egentligen är kan beskrivas som de beslut som tas för att 

påverka utgången av ett företags redovisning i någon riktning (Fields, Lys och Vincent, 2001). 

Baker (2011) har utifrån egen forskning konstaterat att i slutet av 1980-talet, skedde det en stor 

förändring i forskningen inom redovisning från en normativ ram till en empirisk och positivistisk 

forskning. Något som återfinns så sent som på 2000-talet. Resultat efter forskning av Ashton, D., 

Beattie, V., Broadbent, J., Brooks, C., Draper, P., Ezzamel, M., och Stark, A. (2009) visar att 

författarna är av samma uppfattning som Baker (2011) om fenomenet på senare 1980-talet. Mellan 

åren 2001 och 2007 fanns det relativt lite forskning som skulle kunna kategoriseras som normativ. 

Bisman, J. (2010) förklarade att det inte fanns någon tvekan om tillväxten i redovisnings forskning 

med tolkande metoder men positiv redovisningsteori utifrån objektivistisk ontologi hade dominerat 

litteraturen. Ashton et al. (2009) förklarade att det ändå finns ökad popularitet av positivistiska 

metoder för forskning. Den positivistiska metoden innefattar det vetenskapliga förhållningssätt som 

på lämpligt sätt identifierar, förklarar och förutspår redovisningsfenomen. Det grundades på den 

ontologiska uppfattningen att "verkligheten för redovisning kan upptäckas genom att den används" 

(Bisman , 2010). Resultatet av en litteraturstudie av Collin, SY, Tagesson, T., Andersson, A., Cato, 

J., och Hansson, K. (2009) förklarar valet av redovisningsstandarder i kommunala bolag, att dessa 

ofta grundas i Positive accounting theory (PAT). PAT är vida använd därför att det är en av de 

teorier som erbjuder förklaringar och förutsägelser om redovisningsval (Collin, et al. 2009).  

 

American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, skapade 1959 en grupp vars uppgift 

var att fundera över och kommentera de redovisningsprinciper som användes, Gordon (1964). Till 

deras hjälp tillsattes Maurice Moonitz som chef för gruppen. Arbetet innefattade studier av de 

grundläggande postulat som redovisningen vilar på, samt de redovisningsprinciper som fanns, i 

syfte att hitta framtida rekommendationer att använda som standard inom redovisning. Resultatet av 

undersökningarna mynnade ut i underlag för framtida rekommendationer från AICPA för 

redovisning (ibid). De postulat som redovisningen vilar på, utvecklades på 1920-talet som 



	  

	  

grundläggande antaganden om redovisning och var och är fortfarande tänkta att kunna hänvisas till i 

alla situationer, Falkman (2000). Från början fanns det fem stycken postulat: 

Redovisningsenhet – begränsningar i rummet 

Kontinuitet – Utgående balans ett år ska vara ingående balans följande år 

Redovisningsperiod – begränsningar i tiden  

Monetär enhet – samma mätenhet – pengar. 

Transaktionskrav 

Det logiska innehållet i teorin anses fallera om inte alla fem postulat är uppfyllda (ibid).  

Redovisningens principer ger uttryck för vad som utgör redovisning enligt bokföringsmässiga 

grunder, Falkman et al. 2000). Därtill föreskriver Svensk lag vissa principer för hur en 

årsredovisning ska upprättas, FAR (2002). 

 

De redovisningsprinciper som används i Sverige idag presenteras här nedan: 

Överskådlighet: Informationen ska vara lättillgänglig och presenteras relevant och systematiskt, 

FAR (2002). De olika delarna i en årsredovisning ska kunna läsas tillsammans utan svårigheter, 

Knutsson (1996). 

God redovisningssed: En rättslig standard som grundas på lag, praxis och rekommendationer. 

Medför en skyldighet enligt lag att följa och de redovisningsprinciper som anges däri, FAR (2002). 

Helhetskrav: Balansräkning, resultaträkning och noter ska upprättas som en helhet. Helhetskravet 

får till följd att sådan tilläggsinformation som är relevant för förståelsen och som inte lämnats i 

respektive räkning måste delges i form av noter, Knutsson (1996). 

Rättvisande bild: Rättvisande bild innebär att finansiella rapporter ska ställas upp på ett 

överskådligt sätt. Balansräkning och resultaträkning ska tillsammans med noter ge en rättvisande 

bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, Thomasson (1999). Information som lämnas 

med tillämpning av god redovisningssed ger en rättvisande bild förutsätts därmed.  

Fortlevnadsprincipen: Ett företags verksamhet förmodas leva vidare på obestämd tid, Glautier och 

Underdown (1994). Principen för redovisning har stor betydelse vid främst värdering av tillgångar 

och på det sätt tillgångarna förbrukas rent tekniskt.  

Jämförbarhetsprincipen: Nyttan av finansiell information är beroende a de slutsatser som dras 

från årsredovisningen ett år jämfört med ett annat år. Principer får inte bytas mellan räkenskapsåren 

men i vissa fall tvingas företag till det om det tillkommer en ny lag eller rekommendation som säger 

att de måste det, FAR (2002).  

Försiktighetsprincipen: Principen bygger på två stycken regler. Den ena säger att värdering av 

tillgångar ska göras med den metod som ger lägst värde. Den andra regeln säger att endast 



	  

	  

konstaterade intäkter får tas upp i redovisningen medan förutsedda förluster ska tas med. 

Försiktighet bör tas då principen kan komma i konflikt med kravet på årsredovisningens spegling av 

en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, FAR (2002).  

Bokföringsmässiga grunder: Inkomster och utgifter ska periodiseras till respektive räkenskapsår. 

Avgörande är när händelsen sker, FAR (2002).  

Post för post värdering: Tillgångar och skulder och dess olika beståndsdelar ska värderas var för 

sig, FAR (2002).  

Bruttoredovisning och kvittningsförbud: Tillgångar och avsättningar samt övriga skulder får inte 

kvittas mot varandra. Detsamma gäller mellan intäkter och kostnader. Det finns en huvudregel som 

säger att alla transaktioner ska redovisas som bruttobelopp, FAR (2002).  

Kontinuitetsprincipen: Den ingående balansen ett år ska vara lika som den utgående balansen för 

föregående år, FAR (2002).  

Från och med 2014 ska komponentavskrivning ske enligt det nya huvudregelverket för redovisning, 

K3, Svenskfastighetsmarknad (2013-09-04). Komponentmetoden innebär en ändrad 

värderingsprincip för fastigheter och kommer att förändra bostadsföretagens resultat och nyckeltal 

KPMG (2013-09-04). En byggnad ska nu delas upp i komponenter som exempelvis stomme, 

stammar, hiss eller fasad. Varje komponent som är en betydande del med väsentligt skilda 

nyttjandeperioder ska delas upp på dessa komponenter och varje komponent ska skrivas av för sig 

över dess nyttjandeperiod, KPMG (2012-09-04). Det innebär att ett företag ska dela upp det 

redovisade värdet på dessa anläggningstillgångar på de olika komponenterna vid tidpunkten för 

övergång. Det innebär att det inte är tillåtet att låta bli att dela upp en fastighet på dess betydande 

komponenter om det står klart att de har väsentligt olika nyttjandeperioder. 

International Financial Reporting Standards (IFRS) infördes 2005 för alla börsnoterade företag i EU 

(Deegan och Unerman, 2011). IFRS är tänkt att fungera som ett verktyg för att globalisera 

redovisningsstandards (ibid). Det som sker i Sverige vid årsskiftet 2013/2014 är ett val mellan två 

regelverk som har olika grund. Detta kan liknas vid den internationalisering som IFRS har bidragit 

med.  

2.1.1 Normgivare 

Det pågår en global harmonisering mellan redovisningsnormer. International Accounting Standards 

Board (IASB) är en icke vinstdrivande och oberoende normgivare för internationell redovisning 

(IFRS, 2013). 2001 ersatte IASB International Accounting Standards Commitee (IASC) som då 

varit verksamma sedan 1973. IASC hade som uppgift att publicera standardprinciper för 

redovisning med avsikt att förbättra och harmonisera dessa. International Accounting Standards 



	  

	  

(IAS) presenterades 1998 av IASB med målet att globalisera redovisningsstandards. Senare utgåvor 

har publicerats under namnet International Financial Reporting Standards (IFRS) (Deegan och 

Unerman, 2011). I januari 2005 bestämdes av EU att alla börsnoterade företag i EU ska använda 

IFRS som ett verktyg för att verka som global redovisningsstandard (ibid). Studier av Ball (2006) 

visar att en internationellt standardiserad redovisningsprincip kan vara användbar. Ball (2006) 

menar att standardiserade regelverk kan skapa jämförbarhet mellan länder då samma 

redovisningsprinciper används. På så sätt kan bättre information presenteras då det endast går ifrån 

en källa istället för flera olika källor inom länderna (ibid). En standardiserad redovisningsprincip 

som kan tillämpas mer allmänt kan då ha en större konkurrenskraft för att den blir mer trovärdig 

eftersom fler och fler har möjlighet att använda den, och det blir lättare att jämföra olika företags 

rapporter (ibid).  

I Sverige finns en normgivare, Bokföringsnämnden, med tilldelad uppgift att ge rekommendationer 

och vägledning för svenska företag i deras finansiella rapportering (Falkman, 2000; BFN, 2013-12-

20). BFN är en myndighet som är verksam under regeringen som har huvudansvaret för 

utvecklandet av god redovisningssed i företagets bokföring och offentliga redovisning. Detta sker 

genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde, 

Bokföringsnämnden (2013-09-03).  

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 K-Projektet 

År 2004 påbörjade BFN ett normgivningsarbete med att ta fram samlade regelverk för både 

årsbokslut respektive årsredovisning i icke noterade företag. Något som har fått benämningen K-

projektet. Utgångspunkten för K-projektet är bokföringslagen (BFL) som anger hur den löpande 

bokföringen för räkenskapsårets ska avslutas. Ett företag blir antingen skyldiga eller har möjlighet 

att upprätta: ett förenklat årsbokslut, ett årsbokslut, en årsredovisning eller en koncernredovisning 

enligt IAS/IFRS regler, Bokföringsnämnden (2013-09-03).  



	  

	  

 

Figur 1 BFLs förhållande till K-projektet, Bokföringsnämnden (2013-09-03). 

 

Den vänstra sidan i figuren ovan illustrerar hur den löpande bokföringen ska avslutas för 

räkenskapsåret enligt BFL. På den högra sidan visas BFNs kategorisering av K-projektet. De 

streckade linjerna visar frivilliga val som vissa företag kan använda sig utav. Det är genom BFL 

krav eller val som BFL medger som avgör vilken kategori företagen ska tillämpa. 

Bokföringsnämnden (2013-09-03) Enligt BFL 6:1§ ska till exempel aktiebolag som avslutar sitt 

räkenskapsår upprätta en årsredovisning och ska då tillämpa regelverket K3. Är aktiebolaget ett 

mindre företag (enligt 1:3§ ÅRL) har de möjlighet att frivilligt välja K2s årsredovisning som är en 

förenkling av K3 istället för att välja K3. K2 innehåller förutom förenklingar jämfört med K3, bland 

annat schablonregler med tydliga gränser, färre valmöjligheter och färre tilläggsupplysningar, 

(BFN, 2013-09-03). 

 

2.2.2 Skillnader mellan K2 och K3  

För att få en förståelse för vilka regler som påverkar fastighetsföretag och som kan vara viktiga att 

ta i beaktande när valet av respektive regelverk ska göras presenteras med hjälp av en publikation 

från KPMG här nedan.  

Som tidigare nämnts så är en stor skillnad att K2 baseras på schablonregler och har karaktären av 



	  

	  

”gör så här” medan K3 som är mer principbaserat och öppnar för bedömning av principerna 

fungerar mer utifrån ”tänk så här” (KPMG, 2013-11-01). K2 är främst utformat för mindre företag 

som har enklare verksamheter och få eller inga externa finansiärer alls. K2 bygger på 

försiktighetsprincipen, vilket innebär att det inte är tillåtet att värdera finansiella instrument till 

verkligt värde, Där återfinns detaljerade scheman för hur balans- och resultaträkning ska upprättas 

samt i detalj vad som ska stå under varje post. K3 är ett principbaserat regelverk vilket tydligast går 

att utläsa i kapitel två som behandlar begrepp och principer (BFN, 2012 s.14; se appendix 1) och 

riktar sig istället mot större företag där verksamheten är mer komplex (ibid). En stor skillnad är 

kraven på tilläggsupplysningar (ibid; BFN, 2013-09-03). I K2 behöver endast årsredovisningen 

visas att den är upprättad enligt K2 och att de tilläggsupplysningar som ÅRL kräver finnas med (se 

appendix 1). I K3 måste tilläggsupplysningar som talar om redovisningsprinciper som tillämpats för 

exempelvis intäktsredovisning.  

Den normgivning som finns i dag från Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet upphör att gälla 

för aktiebolag och ekonomiska föreningar den 1 januari 2014 (KPMG, 2013-11-01).  

2.2.3 Komponentmetoden enligt K3 

En faktor som är viktig att ta i beaktande vid redovisningsval är komponentmetoden som är ett krav 

i K3. Bakgrunden till K3 krav till att redovisningen ska göras enligt komponentansats är att man vill 

få redovisningen till att vara mer principbaserat och bygga på de tillgångskriterier som anges 

(Hellman, Nordlund, Pramhäll, 2011; se appendix 1). Enligt K3 regelverket ska företag dela upp 

tillgångar i komponenter om förbrukningen av dessa skiljer sig väsentligt ifrån varandra (BFNAR 

17:4, 2013-09-03). Det innebär i vissa fall att det kommer att ske en uppdelning av komponenter för 

att avskrivningar och redovisat värde på anläggningarna ska återspegla att de olika komponenterna 

kan ha olika nyttjandeperioder (FAR 2013). Det finns dock inget krav på att komponenterna ska 

redovisas i årsredovisningen, (ibid). Sveriges allmännyttiga bostadsföretag - SABO, (en bransch- 

och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag) och Fastighetsägarna Sverige 

har tillsammans tagit fram riktlinjer för hur man kan utföra komponentredovisning som kan vara till 

hjälp för fastighetsförvaltare för att identifiera komponenter.  Hur identifieringen sker kan skilja sig 

åt mellan olika förvaltningsfastighetstyper, då den påverkas bland annat av företagets hantering 

kring utbyte av komponenter eller delar av komponenter. (SABO och Fastighetsägarna Sverige 

2012).   

SABO och Fastighetsägarna Sverige har tagit fram ett förslag på nio komponenter som kan vara till 

hjälp för fastighetsförvaltarna att ha som utgångspunkt för att föra resonemang kring identifiering 

av komponenter. Genom riktlinjerna kan företagen själv göra urval för att anpassa identifieringen 



	  

	  

till deras egen situation, med det menar de att det inte är något som hindrar företagen att identifiera 

fler eller färre komponenter (ibid). 

 

Både SABO och Fastighetsägarna Sverige har presenterat förslag på indelning av komponenter:  

(1) Mark  

(2) Markanläggning  

(3) Byggnads- och markinventarier  

(4) Stomme  

(5) Tak  

(6) Fasad  

(7) Inre ytskikt (golv, väggar, innertak)  

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

(9) Hyresgästanpassningar 

 

Gällande komponentavskrivningar menar SABO och Fastighetsägarna Sverige (2012) att det skiljer 

sig från fastighet till fastighet och en faktor till detta är att fastigheterna har olika typer av fasader 

och olika materialval. Därför ger de inte några riktlinjer om nyttjandeperioder eller 

avskrivningsprocentsatser utan detta måste bestämmas av företagen själva (Ibid). 

2.2.4 Institutionell teori 

När ett företag hamnar i en situation där de tvingas att välja mellan olika val inom redovisningen 

utgår de förvisso utifrån sina egna strategier och riktlinjer, men den externa omgivningen är något 

som kommer ha en påverkan på företagets val. (Hatch, 1997; Aizenman och Jinjarak, 2009) Företag 

är inte slutna enheter utan de samverkar med olika organisationer i en öppen omgivning. Så 

företagens val kan inte bara utgöras utifrån företagens enskilda intressen utan andra företag i samma 

bransch kan ha ett betydande inflytande på dessa val (Morgan, 1999). 

 

Den Institutionella teorin är en teori som inriktar sig på organisationers påtryckningar utifrån sin 

omgivning och andra organisationer (Powell och DiMaggio, 1991). Teorin försöker förklara hur 

organisationer efterliknar varandra och imiterar varandras strukturer och beteende. (Eriksson-

Zetterquist, 2009, Royston, Greenwood och Hinings 1996). Sett utifrån utvecklingen utav 

institutionell teori anser förespråkarna att tidigare har organisationer var rationella och strävade 

efter nyttomaximering på en konkurrenskraftig marknad. Dock har detta utsatts för kritik i den nya 

institutionella teorin. Där menar de att rationalitet och nyttomaximering inte har sådan stor 



	  

	  

betydelse längre. Istället för konkurrens har homogenitet framhävts främst i organisationer i samma 

bransch (Zetterquist, 2009; DiMaggio och Powell, 1983). 

 

För att förklara varför homogenitet uppstår i en organisation och varför organisationer imiterar 

varandra använder DiMaggio och Powell (1983)  begreppet isomorfism. Isomorfism beskriver hur 

organisationer har en viss tendens att följa ett visst mönster och verka homogent. (Ibid. 1983) 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) menar Hawley (1968)  med sin definition att isomorfism är en 

omedveten process som får en organisation att efterlikna en annan organisation som befinner sig i 

samma situation. DiMaggio och Powell (1983) skriver att Hannan och Freeman (1977) har 

vidareutvecklat denna definition med att säga att isomorfism även kan uppstå medvetet. Med det 

menas att företagsledning kan eller vill efterlikna beteenden eller struktur i branschen för att gynna 

det egna företaget.   

 

DiMaggio och Powell (1983)  delar in isomorfism i tre olika delar: tvingande, mimetiska och 

normativa, för att visa olika typer av påtryckningar. Tvingande isomorfism kan uppstå vid politiska 

påtryckningar både formellt eller informellt för att styra en organisation till ett visst kulturellt 

mönster i det samhälle organisationen är verksam i (DiMaggio och Powell 1983). Det kan till 

exempelvis handla om att ett moderföretag sätter press på ett annat dotterföretag att följa dess 

direktiv, annars får dotterföretag inte de resurser de behöver eller så får de bestraffning för att inte 

följt moderföretagets direktiv (Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson, 2009).  

Mimetisk isomorfism kan förklaras att organisationer väljer att imitera framgångsrika 

organisationer genom att efterlikna deras struktur och strategier och på så sätt hoppas på att prestera 

lika bra (Collin et al. 2009). De kommer på så sätt få sin legitimitet då de kommer att agera efter 

andra organisationers förväntningar (ibid). Normativ isomorfism innebär att normativa 

påtryckningar exempelvis kommer från professioner som anser sig ha rätten att uttala sig om hur 

saker och ting ska göras och skötas (Collin et al. 2009). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Val av redovisningsprincip 

Det finns ingen tydlig enighet vilken roll valet av redovisningsprincip är tänkt att ha (Fields, et al. 

2001). För att förstå och kunna forska på val av redovisning måste förståelsen kring varför 

redovisning finns tas med i början. För att analysera redovisningens roll behövs en definition av 

redovisningsval (Fields, et al. 2001). En bred definition kan vara att redovisning är de beslut som 



	  

	  

fattas med syftet att påverka utgången av ett företags redovisning i någon riktning (Fields, et al. 

2001). Mycket forskning på redovisning under slutet av 1960 och 1970 förutsätter att 

marknader är effektiva och undersöker sambandet mellan aktieavkastning och 

redovisning (Fields, et al. 2001). Fields (et al, 2001) menar att klassificeringen av val av 

redovisningsprincip inom litteraturen är förankrad i ekonomin i företaget och i de teorier som 

utvecklats av Modigliani och Miller (1958). Deras teorier innebär att med fullständiga och perfekta 

marknader finns det inget syfte för att använda redovisning, än mindre för val av 

redovisningsprincip. (Modigliani och Miller, 1958). Watts och Zimmerman (1979) menar att val av 

redovisningsprincip uppstår för att det är omöjligt att komma ifrån. Flexibilitet i redovisningen 

förenklar för företagsledare att nå önskade resultat med redovisningen och att använda för att fatta 

rätt beslut. Forskare anser vanligen att det inom redovisningsval är intressant att undersöka varför 

vissa redovisningsprinciper bygger på regler som gör tydliga val och andra på vägledning och råd 

för beslutsfattare att själv göra en bedömning hur de ska agera (Watts och Zimmerman, 1979). 

 

I de fall där chefer vars incitament är förenliga med företagens ägare, kan valet av 

redovisningsprincip var att förmedla privat information till investerare (Armstrong, Guay och 

Weber, 2010). På så sätt skapar redovisningen skapar en väg genom vilka chefer sprider privatägt 

information och specifika val av redovisningsmetoder kan spela en viktig roll i denna 

kommunikationsprocess (Fields, et al. 2001). Armstrong, et al. (2010) menar att informationen är 

viktig då det i vissa situationer finns olika önskan eller krav på utlämnande av information.  

Den ekonomiska rapporteringen är tänkt att fungera som en integrerad del som definierar företaget 

och dess situation (Ibid). Studier av Armstrong, et al. (2010) visar på att det går att se på 

informationskravet ur en hierarkisk ordning där aktieägarna finns i toppen följt av styrelse och 

företagsledare. Eftersom aktieägarna förser bolaget med kapital och därmed innehar kontroll och 

intresse, samtidigt som de är de som först gör anspråk på vinster i företaget (Ibid). Däremot så har 

de inte den dagliga kontrollen och beslutsfattandet för bolagen utan delegerar detta ansvar till 

styrelsen. Armstrong, et al. (2010) menar att styrelsen inte nödvändigtvis behöver vara involverad i 

den dagliga verksamheten, likt aktieägarna, utan delegerar ner det ansvaret till en ledande grupp 

inom bolaget. 

Armstrongs forskning (et al. 2010) vittnar om att det finns två förutfattade meningar i varför och 

hur den ekonomiska rapporteringen upprättas. En sida hävdar att aktieägare och företagsledningen 

delar gemensamma intressen varför rapporteringen styrs för deras ändamål. En annan sida menar att 

styrelsen och företagsledningen har samma önskan om rapportering varför den upprättas efter dessa. 

Resultatet av forskningen visar att det inte nödvändigtvis är så i företag utan att det kan finnas andra 



	  

	  

orsaker och önskemål med rapporteringen (Ibid). Det är därför viktigt att ifrågasätta och tänka på att 

dessa förutfattade meningar inte alltid stämmer. Information som framställs fel eller är oriktig kan 

vara skadlig för ett bolags organisation då det skapar oro och förvirring internt vilket kan leda till 

dryga åtgärder som måste tas till (Ibid).  

 

Holthausen, (1990) menar att företagsledare kan välja en redovisningsprincip utifrån ett eget 

intresse att exempelvis öka en akties värde när de själva äger den. Holtausen och Leftwich (1983) 

hävdar även att val av redovisningsprincip kan motiveras av chefernas objektiva bedömning att den 

nuvarande aktiekursen är undervärderad (då i förhållande till deras privata information). I praktiken 

är det svårt att skilja mellan dessa två situationer, men det är förekomsten av sådana blandade motiv 

som gör studiet av redovisning val intressant (Holthausen och Leftwich, 1983; Armstrong, et al. 

2010). Nelson, M.W, Elliot, J.A. och Tarpley, R.L. (2002) har påvisat att företagsledare har 

incitament att välja redovisningsprincip efter sitt eget vinstintresse.  

Fields (et al, 2001) menar att litteraturen kring val av redovisningsprincip i stort antyder att chefer 

väljer redovisningsmetoder för att öka aktieägarnas förmögenhet. De flesta studier hittills av 

redovisningsval är baserade på antagandet att chefer gör redovisningsval för att påverka ett utfall 

fördelaktigt för företaget eller de själva (Fields, et al. 2001, Holthausen och Leftwich, 1983). Watts 

och Zimmerman, (1978) anser att val av princip ger motivation för många studier, om sådana avtal 

kan visa incitament till att chefer väljer bland redovisningsmetoder för att uppnå önskade finansiella 

mål. Redovisning ska vara jämförbar och enhetlig, både vad det gäller regelbaserad eller 

principbaserad redovisning Schipper. (2003). Både Schipper (2003) och Nelson (2003) menar att 

regelbaserad redovisning skapar jämförbarhet och tydlighet. Nobes (2005) riktar kritik mot 

regelbaserad redovisning och menar att regler skapar principer då de ibland är skapade på dåliga 

principer eller rent av inga principer alls. Det i sin tur medför att antingen en bättre princip som 

underbygger regeln är nödvändig eller att vissa regler tas bort. Det finns de som menar att 

regelbaserad redovisning ger en rättvisare bild automatiskt eftersom den följer gällande lag medan 

andra hävdar motsatsen enligt Donelson, McInnis och Mergenthaler (2012). Kritiker försöker hävda 

att genom noggrann granskning av de viktigaste reglerna kan det skapas en ”karta” att använda för 

att komma åt kryphål i lagen, Donelson, et al. (2012).  

2.3.2 Värderingsprinciper för fastigheter  

Valet av redovisningsprincip för värdering av fastigheter är en sedan länge omdiskuterad fråga, 

Avallone och Quagli (2012). Två metoder tidigare forskning visat att valet står mellan är 

kostnadsbaserad redovisning eller redovisning till verkligt värde. Den kostnadsbaserade metoden 



	  

	  

innebär att en fastighet ska mätas efter första redovisningstillfället och då redovisas till avskrivet 

anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar eller förluster (Ibid). Den 

metoden grundar sig på försiktighetsprincipen. Metoden som redovisar till verkligt värde innebär 

istället att en fastighet värderas, efter en initial värdering till verkligt värde med förändringar i 

verkligt värde, och sedan redovisas i resultaträkningen utan avskrivning (Ibid).  

 

Valet mellan ”kostnadsbaserad” eller ”verkligt värde”-metod innehåller för varje metod såväl 

fördelar som nackdelar. Principbaserad redovisning kräver att kunniga revisorer kan tolka och 

implementera reglerna på rätt sätt medan regelbaserad redovisning kräver expertis i att söka rätt och 

tolka regler bland de lagar som finns tillgängliga, Collins, Pasewark och Riley (2012). Studier av 

Nelson, et al. (2002) har påvisat att företagsledare har incitament att välja redovisningsprincip som 

är mer strukturerad och inte lämnar så mycket till bedömning. Revisorer däremot är något mer 

öppna för en redovisningsprincip som gör det möjligt för bedömningar (ibid).  

Fördelar med den kostnadsbaserade metoden anses vara fördelaktig då den tar hänsyn till upplupna 

intäkter och kostnader och endast redovisar realiserade vinster så rättvisande bild kan ges, Avallone 

och Quagli. (2012). Nackdelarna är istället att kostnadsbaserad redovisning möjligen inte är lika 

attraktiv för externa investerare då endast realiserade vinster ska visas i redovisningsrapporterna, 

Fördelar med att redovisa enligt verkligt värde-metoden är, enligt Avallone och Quagli (2012), att 

externa intressenter lockas av sådana rapporter då de visar upp redovisning av förväntade framtida 

intäkter. En annan fördel med verkligt värde-metoden är att den tillhandahåller mer information för 

intressenterna tack vare att metoden kräver en stor del bakgrundsinformation (Ibid). Dock så menar 

Avallone och Quagli. (2012) att ”verkligt värde”-metoden kan vara kostsam till följd av externa 

intressenters krav på information, det blir dyrt för företag att ta fram och presentera all sådan 

information.  

Varken K2 eller K3 redovisar fastigheter till verkligt värde. Det finns dock i K3 krav på 

upplysningar om värdering till verkligt värde har skett (BFNAR 2012:1, 16.4, 2013-11-01).  

2.3.3 Omvärldsfaktorers påverkan för fastighetsbranschen 

Fastighetsbranschen präglas av svårigheter att köpa och sälja tillgångar i större utsträckning. Att 

försäljningen inte sker särskilt frekvent beror på att tillgångarna utgör byggnader som är anlagda för 

permanent bruk på den plats där de finns, Kummerow, lle och Lun (2005). Något som är lika 

karaktäristiskt som självklart för byggnader är att de finns där de finns, de kostar vanligen mycket 

pengar att köpa, priset är satt utifrån en värdering och värderingen styrs av marknaden som i sin tur 

påverkas av den yttre omgivningen, Aizenman och Jinjarak (2009); Kummerow et al. (2005). Priset 



	  

	  

för fastigheter har även det en påverkan på försäljningsfrekvensen likväl som marknadsosäkerhet, 

Gyamfi-Yeboah, Ling och Naranjo (2012). Priset påverkas av värderingen för fastigheten som i sin 

tur påverkas av en rad makroekonomiska faktorer som måste tas med i beräkningen av värdet, 

Aizenman och Jinjarak (2009). Sådana faktorer är hur samhället fungerar och ser ut på den aktuella 

orten där fastigheten finns. Hur är miljön? Tillgängligheten på bostäder? bankernas räntor? 

Infrastrukturen? Vilken situation har grannorter och konkurrenter? Kummerow et al. (2005), Collin, 

Tagesson, Andersson, Cato och Hansson, (2009).  

2.3.4 A priori-modell 

Nedanstående modell är ett resultat av vad tidigare forskning samt de aktuella lagar som återfinns i 

regelverken K2 och K3 med syftet att undersöka om nedan angivna faktorer har påverkan på 

fastighetsföretags val av regelverk. Sammanlagt fem olika områden utgör de begrepp som ska 

undersökas. Dessa begrepp är identifierade ur tidigare forskning som återfinns i teorikapitlet samt 

begrepp ur själva regelverken. De begrepp ur tidigare forskning som modellen innehåller är 

konkurrenters beteende, ledningens eget intresse, och slutligen övriga omvärldsfaktorer. Till övriga 

omvärldsfaktorer knyts även den institutionella teorin som även den behandlar extern påverkan. De 

begrepp som är hämtade ur regelverken är komponentmetoden, krav på upplysningar från externa 

intressenter samt storlek på företag. Dessa begrepp operationaliseras i metodkapitlet till flera 

delfrågor som används i enkäten.  

 

 

 



	  

	  

 

Figur 2. A priori-modell för denna undersökning. 
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Ledningens eget intresse 

De teoridelar som ligger till grund för undersökningen i denna uppsats är de som presenterats i 

teorikapitlet. Tidigare forskning på redovisningsval har haft en tydlig utgång ifrån Positive 

Accounting Theory enligt Fields, et al (2001). Detta kan ha sin förklaring till att den forskning som 

studerats har sitt ursprung i USA. Watts och Zimmermans (1979) teorier och publikationer om 

Positive Accounting Theory finns i nästan varje artikel som behandlar redovisningsval (accounting 

choice) i någon form vilket vittnar om att det är en betydande teori att utgå ifrån vid forskning på 

ämnet. Det är svårt att identifiera endast en orsak eller en teori som förklarar vad som är avgörande 

för redovisningsval. Tidigare forskning lutar sig mycket mot PAT och då främst ägarnas eget 

intresse i företagens vinst (Fields, et al. 2001; Holthausen. 1990; Armstrong, et al. 2010 och 

Holthausen och Leftwich, 1983). Sedan har forskningen vridits lite åt att fokusera mer på 

informationsutlämnande för att återigen komma tillbaka till ägarnas intresse i form av vinst. Detta 

baserat på, i arbetet använda artiklar, och inte generellt för all forskning på området.  

Övriga omvärldsfaktorer och konkurrenters beteende 

Den tidigare forskning som presenterats på området, främst av Kummerow, et al. (2005) och 

Aizenman och Jinjarak. (2009) marknadens påverkan, innehåller, till skillnad från 

värderingsproblematiken, faktorer utöver lagstiftningen som kan problematisera användandet av 

lagstiftningen. De faktorer som presenteras i studierna är hur den situation som samhället står inför 

har påverkan på företagets värdering av fastigheter likväl som andra närliggande orters situation och 

beteende. Till detta går det även att knyta den institutionella teorin som domineras av 

publikationerna av Powell och DiMaggio (1989) i alla fall när artiklar på området studeras. Powell 

och DiMaggio (1989) återfinns i många referenslistor och nämns ofta direkt i artiklar på ämnet 

institutionell teori. Begreppet ismoforism innefattar tre olika typer av påtryckningar, tvingande, 

mimetiska och normativa. Politiska påtryckningar benämns som tvingande och uppstår formellt 

eller informellt för att försöka styra ett företag till ett visst mönster. Den mimetiska ismoforismen 

innebär att företag ser och lär och försöker efterlikna andra framgångsrika företag. Den tredje typen, 

normativ ismoforism, innebär påtryckningar från professioner och lag som bestämmer hur saker ska 

skötas. Den institutionella teorin är därför intressant att använda då dessa påtryckningar kan antas 

ha en påverkan för företagen i denna studie. 

Komponentmetoden, krav på upplysning och storlek på företag 

I och med införandet av K2 och K3 så har några tydliga skillnader regelverken emellan identifierats 

och valts ut som troliga påverkansfaktorer för fastighetsföretag när ett val av regelverk är möjligt. 

De skillnader som anses vara betydelsefulla är komponentmetoden och kravet om upplysning till 

verkligt värde. Undersökningsmodellen tar även med storlek på företag då ÅRL 1:3 (se appendix) 



	  

	  

definierar vad som anses vara ett större företag eller ej. Slutligen tar modellen upp skillnader i 

ägandeform, privatägda företag eller företag som återfinns under allmännyttan.  

Regler eller principer 

De problem som tidigare forskning presenterat kring värdering av fastigheter (Collins, et al. 2012; 

Avallone och Quagli. 2012) återfinns även i svensk redovisningslag. Den stora skillnaden och vad 

som egentligen återfinns i teori är huruvida det är lämpligt att använda regelbaserad redovisning 

eller principbaserad redovisning. Forskning på värdering av fastigheter återkommer till valet av 

regler eller principer. Att kalla detta för tidigare forskning är kanske inte helt rättvist då det mer är 

återgivande och beskrivning av vad som finns bland regelverken att förhålla sig till när det handlar 

om fastighetsvärdering. 

2.4 Forskningsfrågor 

De frågorställningar (se 1.2) som finns för undersökningen har med hjälp av teorier och tidigare 

forskning skapat flera forskningsfrågor för undersökningen. Genomgången av 

undersökningsmodellen i avsnittet innan (2.3.4), illustrerar tankegångarna för att utforma 

forskningsfrågorna. Den tidigare forskning som finns med i teorikapitlet påvisar att det finns 

anledning att använda begrepp ur teorin för vidare undersökningar. Forskningsfrågorna följer här 

nedan: 

1. Finns det ett samband mellan konkurrenters situation och beteende samt yttre 

påverkansfaktorer för hur företag kommer välja regelverk? 

2. Finns det ett samband mellan komponentmetoden och kravet på upplysning till verkligt 

värde, i och med K3s införande, som påverkar företagens val av regelverk? 

3. Finns det ett samband mellan företagsledningens eget intresse och val av regelverk? 

4. Har ägandeform någon betydelse för valet? 

5. Har företagets storlek någon betydelse? 

  



	  

	  

3. Metod 
I detta kapitel redogörs det för vilken undersökningsdesign som valts och tillämpats för att samla in 

empiriskt material. Det presenteras även vilka som är föremål för undersökningen och hur dessa 

har valts ut.  

3.1 Val av undersökningsdesign  

Det finns tre ansatser som kan sägas beskriva samband mellan vetenskaplig teori och forskning, 

deduktiv, induktiv (Bryman och Bell, 2011) samt abduktiv ansats (Philipson, a, 2013-10-24). 

Deduktiv ansats betraktas som den vanligaste och innebär kort att befintlig teori ligger till grund för 

senare empirisk undersökning medan induktiv teori fungerar från empiri mot teori (Bryman och 

Bell, (2011); Hultén, Hultman och Eriksson (2007). Induktiv ansats innebär till skillnad från 

deduktiv att arbetet börjar i empirin för att senare gå mot skapande av teorier (Bryman och Bell, 

2011; Hultén, Hultman och Eriksson (2007). Den abduktiva ansatsen kan sägas vara en 

kombination av induktiv och deduktiv ansats (Philipson, a, 2013-10-24). Det kan vara på att 

antingen startar arbetet i teorin för att senare möta empirin och slutligen återgå till teori igen. Eller 

så börjar arbetet med empiri och går mot teori för att slutligen vändas mot empirin igen.  

Då det nya K-projektet, och valet mellan K2 och K3 som återfinns där, är en nyhet för svensk 

redovisning som ännu inte har trätt i kraft, blir denna undersökning en jämförande studie mellan 

ägandeformer och samtidigt aningen spekulativt då valet av regelverk ännu ej har redovisats. Ryan, 

B., Scapens, R. W., och Theobald, M. (2014-01-03) anser att traditionell forskning inom 

redovisning många gånger har en utgångspunkt i antingen en teori som ska testas eller en grund ute 

i empirin och då vanligen fallstudier. Forskning grundad på befintliga teorier som utgångspunkt har 

tidigare setts som ett problem då det har varit problematiskt med metodval men på senare år är det 

allt oftare det sättet som forskning inom redovisning tar sin början (Ibid). Ryan, et al (2014-01-03) 

menar att båda sätten är fullt fungerande, det har mer att göra med hur allt knyts ihop i slutänden. 

Det gäller att skapa ett språk mellan teori och metod som gör det begripligt för undersökningen 

oberoende valet av utgångspunkt (Ibid). 

Denna uppsats har en deduktiv ansats som börjar i teori för skapande av forskningsfrågor som 

senare testas mot det empiriskt insamlade materialet (Bryman och Bell, 2011).  

3.1.1 Kvantitativ forskning eller kvalitativ forskning, eller båda 

Kvantitativ forskning kan betraktas som en strategi med betoning på kvantifiering när det kommer 

till insamling av data och analysering av den (Bryman, och Bell, 2011). Den kvantitativa 

forskningen anses av Bryman och Bell. (2011) ha införlivat den naturvetenskapliga modellens 



	  

	  

normer och tillvägagångssätt och rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten som går ut på 

att utgöra en yttre och objektiv verklighet. Resultatet av kvalitativ forskning framställs vanligen 

med statistik som beskriver fenomen och tabeller och grafer (ibid). Detta medan den kvalitativa 

forskningen anses som en strategi som lägger vikt vid annat än kvantitativ analys och insamling 

(Bryman, och Bell, 2011). Istället läggs tyngden på att generera teorier och tar avstånd från den 

naturvetenskapliga modellen och vill istället fokusera på individens uppfattning och tankar om 

verkligheten. Kvalitativ forskning ser världen som en ständigt föränderlig miljö som skapas och 

konstrueras med hjälp av individer och resultatet av sådan forskning presenteras istället som 

tolkande och försök till att skapa förståelse. (Bryman och Bell, 2011, Hultén et al, 2007). Det finns 

även stunder då både kvantitativ och kvalitativ forskning kombineras då de nödvändigtvis inte 

behöver utesluta varandra. Är det fråga om att både tolka och kvantifiera behövs båda metoderna. 

Denna uppsats använder kvantitativ forskningsmetod (Ibid). Vid en kombination av de båda 

metoderna måste, enligt Bryman & Bell (2011), medvetenhet tas i fråga om kvalitetskraven då de 

skiljer sig åt mellan metoderna.  

3.1.2 Enkäter  

Datainsamlingen har skett via en enkätundersökning som delades ut via e-post. Van der Stede, et al 

(2005) skriver att tidigare forskning visar att användandet av enkätundersökningar vid forskning 

inom redovisning har ökat under de senaste tjugo åren. Fördelarna med att använda en 

enkätundersökning är att det är enkelt att snabbt nå ut till en större undersökningsgrupp och det går 

därmed fortare att samla in data samt att eventuell intervjuar effekt uteblir (Bryman och Bell, 2011). 

Van der Stede, et al (2005) menar att en enkätundersökning av deskriptiv karaktär är tänkt att 

undersöka mönster i en population och inte testa en teori. Istället är syftet att testa teorins olika 

variabler i ett orsak-verkan-samband (Bryman och Bell, 2011). Det finns även en del nackdelar med 

enkäter så som risk för större bortfall, inget utrymme för tilläggsfrågor och svårigheter att 

säkerställa att allt önskad information kan fås (ibid).  

En detalj som är viktig att tänka på när en enkät skapas och skickas via e-post till företag är hur 

människor läser på internet (Morkes och Nielsen, 1997). Det är enligt Morkes och Nielsen (1997) 

inte ovanligt att människor bara skannar av sidorna utan att läsa vad det egentligen står samt att 

undersökningar och material som kan antas vara marknadsföring betraktas ointressant. Det är därför 

viktigt att utseende på enkät och frågor är korta och rakt på sak (ibid). Morkes och Nielsens (1998) 

forskning har visat att vid skrivande för internet så kan det vara väl användbart att inkludera 

hypertext-linkar i dokumentet så att den svarande kan läsa vidare om bakgrunden till det den svarar 

på, genom ett enkelt knapptryck. Det är något som skulle kunna öka förståelsen och väcka intresse 



	  

	  

hos den som enkäten skickas till. Den här undersökningens enkät innehåller ingen hypertextlink för 

vidare information. Istället erbjöds alla respondenter ett färdigt exemplar av uppsatsen skickad via 

e-post för att där ha möjlighet att läsa mer om undersökningen i sin helhet. 

Utskicket av enkäten gjordes via e-post som i första hand söktes fram via företagens hemsidor. I de 

fall där det inte gick att utläsa någon e-post till den tänkta respondenten ringdes dessa upp för att 

säkerställa att rätt person tillfrågades. Med enkäten skickades ett introduktionsbrev för att förklara 

vad det var meningen att de ska svara på och för att minska bortfallet (Bryman och Bell, 2011). 

Eftersom det enligt Bryman och Bell (2011) inte går att säkerställa att ett helt personligt hållet 

introduktionsbrev ökar svarsfrekvensen valdes det att inte adressera respondenterna personligt. 

Enkäten skickades först ut till tio slumpmässigt utvalda företag i syfte att testa frågorna. Ett pilottest 

är användbart för att se om kvaliteten på frågorna och enkäten är användbar och om rätt grupp av 

respondenter nåtts (Bryman och Bell, 2011; De Veaux, Velleman och Bock 2009). Enkäten bestod 

totalt av 24st frågor där 10st hade svarsalternativ enligt en likertskala och de övriga med två eller tre 

svarsalternativ (se bilaga 3). Fråga 23 i enkäten var den enda som var en öppen fråga med avsikten 

att låta respondenterna få möjligheten att tycka till om undersökningen och kommentera (se bilaga 

3). Det första sampel som gjordes för utskick var något skevt då det saknades en betydande del av 

de mindre företag som har möjlighet till val av K2 eller K3. De allra minsta företagen var felaktigt 

bortsorterade vilket gjorde den totala fördelningen av stora företag visade majoritet med nästan 80 

% mot 20 %. Det gjorde att de slumpvis valda företag som enkäten testades på var fördelade 9st 

utan val och 1 med möjlighet till val. Då många av de företagen var i en situation där de ej kan välja 

regelverk utan tvingas enligt ÅRL 1:3 (se appendix 1) välja K3, väcktes relevant och självklar kritik 

mot frågorna och följebrevet. Enkäten arbetades om för att bättre passa hela populationen. Därefter 

gjordes ett nytt slumpmässigt sampel utifrån hela den population som hittades via Retriever, totalt 

1072st företag. Populationen innehållande alla företag visar en fördelning mellan stora och små 

företag med ett resultat på nära nog 50/50 i fördelningen. Därefter sändes enkäten ut till dessa 

slumpvis valda företag, totalt 283st Enkäten var öppen mellan den 5 november och 22 november 

2013. 

3.2 Population  

I denna studie utgörs populationen av de företag som har möjlighet att välja regelverk och de som 

per ÅRL 1:3s definition inte får välja. ÅRL 1:3 säger att ett företag anses större då samma två av 

följande gränsvärden överskridits i två fastställda årsredovisningar; 50st anställda, 40 mkr i 

balansomslutning eller 80 mkr i omsättning. I ett sådant fall är det K3 som ska användas. Skulle 

endast ett kriterium vara uppfyllt kan företagen istället välja mellan K2 och K3. Branschtillhörighet 



	  

	  

är fastighetsförvaltande företag som arbetar med uthyrning och förvaltning av fastigheter enligt 

databasen Retriever. Studien tar både med allmännyttiga och privata företag. Populationen består av 

1072st företag som via Retriever sökts fram enligt följande parametrar.  

 

Steg 1 Bolagsform Aktiebolag 

Steg 2 Geografiskt område Hela Sverige 

Steg 3 Bransch, fastighetsbransch Uthyrning och förvaltning av fastigheter 

Steg 4 Omsättning > 50 milj. kr. 

Tabell 3, sökning av företag i Retriever. 

 

Då populationen finns utspridd i hela Sverige avgränsades sökningen inte till specifika kommuner 

eller städer utan hela Sverige utgör populationen. Varför omsättningen är vald från 50 milj. kr och 

uppåt, förklaras av att databasen erbjöd fasta värden varpå 50 miljoner kr var det enda steget under 

100 milj. kr som skulle ha resulterat i företag som bara är aktuella för K3. 

De 1072st företagen som hittades i Retriever exporterades till Excel där antalet anställda, 

omsättning och balansomslutning i årsredovisningar för 2011 och 2012 jämfördes för att se hur 

många företag som uppfyller kraven för att klassificeras som större företag enligt ÅRL 1:3. Detta 

gjordes för att få en uppfattning om fördelningen mellan företagen och dess storlek.  

3.3 Urval  

Hur stort ett sampel bör vara är viktigt att tänka igenom innan en studie påbörjas (De Veaux, et al. 

2009). Fördelen med att göra ett sampel av en större population snarare än att undersöka hela 

populationen i en totalundersökning, är för att en totalundersökning kan vara svår att komplettera 

samt att en population sällan är lika stor (De Veaux, et al. 2009).  

Urvalet beräknades med hjälp av en formel som används då urvalet är okänt men populationen inte 

är det: formel för urvalsstorlek med oändlig population (De Veaux, et al. 2009; Jacobsen, 2002) 

𝑛! =
!!∗!!∗(!!!!)

!!
  

Förklaring av formel 

n0 = Sampel/urvalsstorlek vid oändlig population (De Veaux, et al. 2005). 

Z2 = Önskad konfidens i skattningarna. Vid 95 % konfidens antar Z2 värdet 1,96 enligt z 

fördelningen (ibid). 

1-P1 = Varians. Varians är ett spridningsmått som anger hur mycket spridningen är fördelad kring 

det förväntade värdet (ibid). 



	  

	  

P1 = Proportion/andel av populationen. När populationens andel inte är känd måste ett värde sättas 

på variansen, 1-P1 (Jacobsen, 2002). Variansens värde kan inte nås utan kännedom om urvalet (De 

Veaux, et al. 2005). För att inte riskera att skapa ett för litet urval som är känsligt för varians, är det 

användbart att förutse det värsta tänkbara scenariot och fastställa variansen till maxP1(1-P). 0 ≤ P ≤ 

1 är MaxP(1-P1) = 0,25 vilket ger P = 0,5 (Jacobsen, 2002; De Veaux, et al. 2005). För att ge så stor 

säkerhet som möjligt åt skattningarna av urvalet används därmed P = 0,5. 

B2 = Konfidensintervallets längd, ett intervall på exempelvis 5 % innebär att ett resultat kan variera 

med 2,5 % åt båda håll kring normalfördelningen (De Veaux, et al. 2005). Enligt De Veaux, et al. 

2009 så används vanligen en felmarginal på 3 % när p = 0,5 vid opinionsundersökningar med ett 

sampel på 1000 personer. Denna studie använde dock 5 % då detta anses vanligt vid forskning 

(Creative Research Design, 2013-11-01).  

En beräkning med formeln ger: 

𝑛! =
!,!"!∗!,!∗(!!!,!)

!,!"!
 = 384,16 

Sedan beräknades urvalet om utifrån den population som sökts fram. En korrigering av 

urvalsstorleken är motiverad då ett urval beräknat utifrån oändlig population överstiger 10 % av 

totala populationen (Jacobsen, 2002). Urvalet på 384,16 utgör 36% (384,16/1072 = 0,358) varpå en 

korrigering är motiverad. 

Formel för urvalsstorlek korrigerad för population N (Jacobsen, 2002). 

𝑛!"## =   
!!

!!!!!!!
  

nkorr = korrigerad urvalsstorlek 

n0 = urvalsstorlek, givet den första beräkningen 384,16 

N = Populationen, given sökningen i Retriver 1072 st. 

Beräkning med formeln ger:  

𝑛!"## =   
!"#,!"

!!!"#,!"!!!"#$
 = 283 

Det urval som denna studie behövde efter korrigering var därmed 283 st. företag. Efter beräkningen 

av urvalet gjordes ett obundet slumpmässigt urval om 283st företag ur populationen på 1072st. 

Fördelningen i utskicket mellan allmännytta och privatägda bolag var ungefär 60% allmännyttiga 

och 40% privata.  

3.4 Operationalisering av mätinstrument.  

Operationalisering innebär att de teoretiska begreppen omvandlas till ett mätinstrument, frågor i 

enkäten, för att användas till förklaring och förtydligande av begreppen som önskas undersökas 

(Bryman och Bell, 2011). Dessutom är dessa frågor oftast riktade till en litet antal händelser att 



	  

	  

studera (Dooley, L. 2002). Det första steget i forskning är inte annorlunda från andra 

forskningsstudier oavsett metod. Det gäller att fastställa fokusområde eller avsikten med projektet 

(ibid). De faktorer som ingår i denna studies undersökningsmodell är vad som utgör underlaget för 

frågorna i enkätundersökningen. Huruvida kravet på information i redovisningen påverkar valet, om 

institutionell teori och dess delar påverkar valet, om komponentmetoden har någon betydelse för 

valet. Frågorna utformas och översätter de begrepp som finns med som tänkbara orsaker utifrån den 

teoridel som presenterats.  Av de olika begreppen i undersökningsmodellen har frågor skapats och 

knutits till dessa enligt tabellen nedan: 

  



	  

	  

 
Begrepp Teoribas Teori från Antal frågor kopplade 

till teorin 

Ledningens eget 

intresse 
Redovisningsval 

Fields, et al. 2001  

Holthausen, 1990  

Armstrong, et al. 2010  

Holthausen och Leftwich, 1983  

Watts och Zimmerman, 1978; 1979; 

1990 

Nelson, 2002 

5 

Komponent-metoden Juridisk 

SABO och Fastighetsägarna 

Sverige, 2012  

FAR, 2013  

KPMG, 2013  

Hellman, Nordlund och Pramhäll, 

2011  

BFN, 2013 

11 

Krav på upplysning 

Juridisk 

SABO och Fastighetsägarna 

Sverige, 2012  

FAR, 2013  

KPMG, 2013  

Hellman, Nordlund och Pramhäll, 

2011  

BFN, 2013 

5 

Redovisningsval 
Holthausen. 1990 

Armstrong, et al. 2010 
5 

Andra 

omvärldsfaktorer 

Marknad och 

värdering 

Kummerow, et al. 2005  

Aizenman och Jinjarak. 2009 
5 

Institutionell 
Greenwood och Hinings. 1996,  

DiMaggio och Powell. 1983 
5 

Konkurrenters val Institutionell 
Greenwood och Hinings. 1996,  

DiMaggio och Powell. 1983 
5 

 

Tabell 4, frågornas fördelning i teori och tidigare forskning. 

 

Tabellen ovan illustrerar fördelningen av teorin i enkäten. Totalt innehöll enkäten 20 frågor 

fördelade jämnt över de olika teoribaserna. Varför tabellen summerar antalet frågor till fler än de 20 

som är ställda i enkäten beror på att några frågor behandlar fler än en teoribas. 



	  

	  

Begreppet allmännytta eller privat som finns i undersökningsmodellen är använd mer som en 

kontrollfråga för att dela upp företagen i två grupper för att se eventuella olikheter i bakomliggande 

faktorer för val. 

Det första begreppet i tabellen, ”Ledningens eget intresse” har sin teoribas i redovisningsval och 

mer specifikt utifrån den forskning som Fields, et al. (2001), Watts och Zimmerman (1979), 

Holthausen och Leftwich (1983) samt Armstrong (2001) som alla visat att ledningens eget intresse 

har en påverkan på redovisningsval. Armstrong (2001) har även påvisat att kravet på ekonomiska 

rapporters innehåll har en påverkan på redovisningsval. Dessa teorier ligger till grund för 5 frågor.  

Komponentmetoden och kravet på upplysning till verkligt värde är hämtade ur den juridiska 

teoridelen. Även frågor om storlek på företag och ägandeform är skapade ur den juridiska teorin. 

Dock är de frågorna mer av en kontrollerande art. Eftersom den juridiska teorin är en presentation 

av vad lagstiftningen säger så är den inte något som det har forskats på. Däremot så återfinns 

forskning på valet av regelbaserad redovisning eller principbaserad, vilken är skillnaden mellan K2 

och K3. Till de frågorna har forskningen av Avallone och Quagli. (2012) och Collins, et al. (2012). 

Den institutionella teorin (Powell och DiMaggio, 1989 och Greenwood och Hinings, 1996) ligger 

till grund för frågor om konkurrenters påverkan och marknadens påverkan. Till detta hör även teori 

från Aizenman och Jinjarak. (2009) och Kummerow, et al. (2005). 

3.5 Bortfallsanalys 

När en enkätundersökning genomförs är det viktigt att vara medveten om att risken för ett bortfall 

finns (Bryman och Bell, 2011). Bortfallet kan bidra till att ge en skev bild av verkligheten som är 

tänkt att visas upp om det inte går att bevisa att de som inte svarat på enkäten inte skiljer sig från de 

som har gjort det (ibid). Ett bra introduktionsbrev kan öka svarsfrekvensen om det kan förklara 

syftet med enkäten, varför den är viktig och hur respondenterna har valts ut (ibid). Långa och täta 

enkäter riskerar att öka bortfallet samt att frågorna är invecklade och långa (Morkes och Nielsen, 

1997). Enligt Bryman och Bell (2011) så menar Tse (1998) och Sheehan (2001) att postenkäter har 

ett lägre bortfall än e-post enkäter. En orsak som nämns är att undersökningar via internet sedan 

mitten på 1990-talet har blivit allt för vanliga. Ytterligare två faktorer nämns som orsaker till ökat 

bortfall: ”nyhetens behag” till enkätundersökningar har dött ut och antipatin mot oönskad e-post har 

ökat (ibid). Bryman och Bell (2001) ger två tänkbara lösningar på problemet med bortfall. Det ena 

är att kontakta respondenten innan enkäten sänds ut för att säkerställa att de vill delta. Det andra är 

att skicka minst ett påminnelsemeddelande.  

Det externa bortfallet, antalet uteblivna svar, uppgick till 60,6% av det totala utskicket på 283 

enkäter. Förklaringen till varför så pass många svar uteblev beror på att några företag har som 



	  

	  

policy att ej besvara enkäter. Några företag ansåg att undersökningen var irrelevant för deras 

situation eller att enkäten var för invecklad att svara på. En annan förklaring till bortfallet tros vara, 

som Bryman och Bell (2011) hävdar, att enkäten genomförts via internet. En del av utskicken kan 

ha hamnat som skräppost eller bara snabbt bläddrats förbi i högen av e-post. En förklaring har redan 

beskrivits, det som Morkes och Nielsen (1997) varnar för, långa, krångliga frågor. Den öppna 

frågan på slutet av enkäten (se bilaga 3) har varit till mycket hjälp för utbildningen i hur en 

enkätundersökning ska genomföras och relevant kritik mot utformandet och frågorna har givits där. 

Det interna bortfallet var mycket lågt, endast 0,05 %. Det beror på att frågorna i enkäten var 

obligatoriska så alla frågor måste besvaras för att komma vidare. Det har enligt respondenterna varit 

mycket frustrerande men det har samtidigt hjälpt till att samla in många svar. 

3.6 Analysmetod 

Enkäten som skickades ut bestod både av envalsfrågor med ja/nej som svarsalternativ samt slutna 

frågor i en likertskala (Bryman och Bell, 2011) med svar från lite till mycket (se bilaga 3). Analysen 

av svaren sker därför i olika steg. De envalsfrågor som finns analyseras med hjälp av den grafik 

som i procent visar hur stor del som angivit ett visst svar, ja eller nej. De frågor som använt en 

likertskala analyseras med hjälp av dataprogrammet SPSS där statistiska analysmetoder genomförs. 

3.6.1 Deskriptiv analys 

Det första steget i analysen är en deskriptiv analys av insamlade data för att bilda en uppfattning om 

vad det insamlade datamaterialet säger. Vid en deskriptiv analys syns medelvärdet av svaren och 

standardavvikelsen. Medelvärdet innebär vilket svar som var det vanligaste förekommande i 

frågorna medan standardavvikelsen talar om hur mycket svaren avviker från medelvärdet (De 

Veaux, et al. 2009). 

3.6.2 Korrelationsanalys  

En korrelationsanalys syftar till att visa om det finns ett samband mellan två variabler och hur starkt 

detta samband är (De Veaux, et al. 2009). Korrelationen beräknas som variansen mellan två 

variabler dividerat med de två variablernas standardavvikelse. Både standardavvikelse och varians 

är exempel på spridningsmått för en normalfördelad datamängd (Ibid). Eftersom avvikelsen från 

medelvärdet kvadreras i beräkningen blir också standardavvikelsen känslig för enstaka värden som 

kan ligga långt ifrån medelvärdet. Det kan då ge ett betydelsefullt bidrag till summan av data och i 

värsta fall blir den avvikelsen en dominerande term (Ibid). I data där det finns tvivel för relevansen 

för vissa extremvärden går det att stryka de eventuellt avvikande värdena från listan med data innan 



	  

	  

standardavvikelsen beräknas. Vid en uppsättning data som inte är så stor blir extremvärden ytterst 

viktiga i normalfördelningen vilket i sämsta fall kan bidra till skeva resultat (Ibid).  

En korrelationsanalys kan vara till hjälp för att besvara frågeställningar som: Finns det något 

samband mellan en persons lönenivå och fritid? Eller: Finns det ett samband mellan spridningen av 

dagstidningar i ett land och politiskt intresse bland allmänheten? Två typer av korrelation diskuteras 

vanligen positiv och negativ (ibid). 

Positiv korrelation: Höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den  

andra variabeln. Låga värden på den ena variabeln hänger också samman med låga värden på den 

andra variabeln. Värdet visas mellan 0 och 1. Exemplet med lönenivå och fritid skulle vid perfekt 

positiv korrelation innebära att en hög lön ger mer fritid.  

Negativ korrelation: Höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga värden på den 

andra variabeln. Låga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra 

variabeln. Värdet visas mellan 0 och -1 (ibid). Med samma exempel som vid positiv korrelation,  

lönenivå och fritid, skulle perfekt negativ korrelation istället innebära att ju högre lön du har desto    

mindre fritid har du.  

Trots att korrelationsanalysen visar ett linjärt samband mellan två variabler så visar den inte ett 

kausalt samband i den benämningen. En korrelationsanalys med ett positivt samband innebär 

därmed inte att en individ har hög lön på grund av att den också har mycket fritid eller tvärtom. 

(ibid). 

3.6.3 Faktoranalys  

Faktoranalys är en term som representerar ett stort antal olika matematiska förfaranden för att 

analysera samspelet mellan en uppsättning variabler och för att förklara dessa inbördes förhållanden 

i termer av ett reducerat antal variabler, som kallas faktorer (Gebotys, R. 2010). En faktor är en 

hypotetisk variabel som påverkar en eller flera observerade variabler (ibid). Det finns två allmänna 

typer av faktoranalys, bekräftande faktoranalys som är används då forskaren vet antal faktorer och 

kan ange eller begränsabelastningar av variabler, och explorativ faktoranalys, där alla laddningar är 

fria att variera (ibid). Faktoranalysen innehåller olika delar och visas i flera tabeller. Den första 

tabellen som visas är Kaiser-Meyer-Olkin Mått (KMO) och Bartlett´s test (IBM, 2013-12-02). 

Dessa två test indikerar lämpligheten av de data som samlats in för att hitta strukturer. KMO mäter 

om ett stickprov är tillräckligt bra för att använda i en faktoranalys med statistik som visar andelen 

av variansen i variablerna som kan orsakas av bakomliggande faktorer (ibid). Höga värden (nära 

1,0) visar i allmänhet att en faktoranalys kan vara användbart med de data som testats. Skulle värdet 

vara mindre än 0,50, kommer resultaten från faktoranalys förmodligen inte vara särskilt användbar 



	  

	  

(ibid). Bartlett´s test av sfäriskhet prövar hypotesen att en korrelationsmatris är en identitetsmatris, 

vilket skulle tyda på att valda variabler är orelaterade och därför olämpliga för struktur detektering. 

Små värden (mindre än 0,05) av signifikansnivån tyder på att en faktoranalys kan vara användbart 

med den önskade datamängden (ibid). Därefter visas en tabell, ”Total Variance Explained” som 

visar hur många bakomliggande faktorer som identifierats, och hur mycket variation de förklarar 

(ibid). Slutligen i faktoranalysen visas en tabell som heter roterad faktor matris (ibid) som visar 

grupperingar av frågor knutna till de faktorer som visas i varianstabellen. Dessa grupperingar av 

frågor identifierar eventuella bakomliggande faktorer som hittats (ibid). 

3.7 Kvalitetsmått 

Hultén, et al. (2007) säger att kvantitativ forskning förväntas beskriva, förklara och bevisa teorier 

genom att visa upp forskningsresultat med hjälp av tabeller, diagram och grafer. Bryman och Bell 

(2011) menar att kvantitativ forskning ska visa upp mätbarhet, generalisering och möjlighet till 

replikering. Kravet på mätbarheten finns där för att kunna göra bättre bedömningar och visa upp 

resultaten med hjälp av grafer och tabeller (ibid). Vidare menar Bryman och Bell (2011) att 

kvantitativ forskning ska vara valid och visa på reliabilitet, att mätningarna är pålitliga samt att rätt 

saker är mätta. Den interna validiteten är, enligt Ryan et al, (2002), bestämd av hur stor kontroll det 

går att uppnå i studien. Större kontroll innebär högre validitet. Resultatet av studien är därför mer 

beroende av relationen mellan variabler som undersöks, än beroende av vilket sätt som studien är 

upplagd (ibid).  

De andra kraven som Bryman och Bell (2011) beskriver är generaliserbarhet och möjligheten till 

replikering. Forskningsresultatet ska gå att applicera på en större massa än den som faktiskt 

undersökts tack vare att resultatet är det sanna, med utgångspunkt ur en positivistisk syn (Bryman 

och Bell, 2011). Med replikering menas att forskning på samma fenomen ska gå att göra med 

samma slutresultat men med lite annorlunda metoder, detta för att minimera risken att eventuella 

förväntningar och värderingar hos forskaren (ibid). 

En enkät är användbar om den är tillförlitlig och giltig (Gebotys, 2010). Enkäten anses giltig om 

den mäter vad den utger sig för att mäta. Enligt Gebotys (2010) kan giltigheten bedömas på olika 

sätt beroende på åtgärd och dess användning. En faktors giltighet är en form av konstruerad 

giltighet som fastställs genom en faktoranalys. Vid en faktoranalys skapas en konstruerad validering 

som anses lämplig när den som undersöker något vill dra slutsatser från provresultat till ett 

beteendemönster som inte nog tillräckligt representeras av ett enda kriterium (ibid). Validiteten i 

testets konstruktion ses ur vilken grad den mäter ett beteendemönster eller eventuella egenskaper 

som det är avsett att mäta. Mer specifikt kan sägas att konstruerad validitet kan förstås i den 



	  

	  

utsträckning i vilken beteendemönstret kan ses eller konstruktioner av teorier som operationaliserats 

med framgång (ibid). Exempelvis kan en forskare vara intresserad av att fastställa kunders 

tillfredsställelse med vårdens arbete. Eftersom " tillfredsställelse med hälso-och sjukvård " är en 

konstruktion som inte kan vara tillräckligt representerade av ett enda kriterium eller definieras av ett 

universum av innehåll, väljer forskaren då att utveckla ett frågeformulär på exempelvis 20 frågor i 

syfte att utnyttja den konstruerade "tillfredsställelse" och fortsätter att samla in data (ibid).  

Det svåra är för forskaren att veta om det som mäts genom enkäten faktiskt är det som konstruerats 

ur teorin eller om det är något annat eller en kombination av andra konstruktioner av teorin (ibid). I 

sådana fall är en konstruerad validering lämplig att använda. Skapandet av en konstruerad validitet 

är en pågående process som innebär kontroll av prognoser som gjorts i form av provresultat. Rutiner 

för konstruerad validering kan innefatta korrelationer mellan provresultat och utsedda kriterium för 

variabler, differentiering mellan grupper, faktoranalys, multitrait- multimethod matrisanalys eller 

analys av varianskomponenter inom ramen för generaliserbarheten för en teori (ibid). 

Faktorvaliditet är en form av konstruerad validitet som fastställs genom en faktor 

analys (ibid).  

3.8 Metodkritik 

Enkäter som skickas via e-post riskerar att ha ett för stort bortfall vilket ger en skev bild av det som 

är tänkt att presenteras (Bryman och Bell, 2011). Det finns även en risk för att enkäten antas vara 

skräppost och därmed inte öppnas eller att den per automatik hamnar i ett filter för skräppost (ibid). 

Skulle enkäten vara utformad på ett svårförståeligt sätt är det även en orsak till uteblivna svar, 

invecklade frågor, allt för tät design eller dåligt språk är alla tänkbara orsaker till bortfall (ibid). 

Två saker som bör beaktas för effektiv användning av faktoranalys: 

Det första sägs vara en slags tumregel för vad som anses få vara den minsta urvalsstorleken i en 

faktoranalys: 100 individer eller 10 gånger antalet variabler (beroende på vilket som är större). 

Antalet svar bör minst vara 100 vid ett framräknat sampel för att analysen ska ge något användbart 

resultat (Gebotys, R. 2010).  

Det andra som ska tänkas över är att faktorer är hypotetiska konstruktioner och inte har betydelse i 

sig. Meningsfull tolkning av de resulterande faktorerna måste baseras på sunda teoretiska ramar och 

objektiva och noggranna analyser. Det är därför viktigt att svaren utifrån analysen går att styrka i 

den teori som ligger till grund för undersökningen. Det kan vara svårt att direkt se kopplingarna och 

detta ligger helt och hållet i händerna på forskaren (ibid).  

 

  



	  

	  

4. Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten av denna undersöknings enkät. Det empiriska avsnittets mål, 

som presenteras i detta kapitel, är att visa underlag som kan bidra till att i senare analysavsnitt 

besvara de problemfrågor och uppfylla det syfte som ligger till grund för denna uppsats 

undersökning. 

4.1 Enkätsvar 

Det första utskicket av enkäten resulterade i 74st svar. Efter den första påminnelsen fanns det 96st 

svar och efter den andra och sista påminnelsen hade 111 st. svar inkommit, vilket medför en 

svarsfrekvens på 39% (111/283 = 0,3922). Bortfallet av respondenter blev därmed 61%. 

Totalt svarade alltså 111st företag på enkäten men endast 105st svarade på alla frågor. Därför 

används endast de svar som återgetts av de 105st företag som svarade på hela enkäten när det 

interna bortfallet var så pass litet som 6st företag (0,05%). Ett internt bortfall (Bryman och Bell, 

2011; DeVeux, et al. 2009) riskerar att försämra resultatet och medvetenhet om detta har tagits då 

beslutet om att välja bort de ofullständiga enkäterna togs.  

4.2 Fördelning av svar i enkäten 

Här nedan följer fördelning samt kommentarer till fördelningen och utfallet i svaren på frågorna i 

enkäten (se bilaga 3). Frågorna och svaren som presenteras är resultatet av samtliga företags svar, 

både privatägda och allmännyttiga företag. De frågor som endast innehåller två eller tre 

svarsalternativ (ja/nej/vet inte), så kallade ordinalskale frågor som inte används i faktoranalysen, 

diskuteras istället utifrån fördelningen av svaren. En djupare diskussion och koppling mot teorin 

följer i analyskapitlet. I analyskapitlet görs en jämförelse av dessa frågor mellan privatägda företag 

och allmännyttiga. De frågor som har en likertskala (Bryman och Bell, 2011) analyseras med hjälp 

av faktoranalys och korrelationsanalys i analyskapitlet. Nedan följer en sammanställning av 

frågorna i enkäten för samtliga företag och fördelningen av hur de svarat.  

 



	  

	  

 

Tabell 5, fördelning mellan privat ägande och allmännytta. 

 

Sammanlagt 105 företag svarade på samtliga frågor och fördelningen mellan privatägda och 

allmännyttiga företag var 32 st. privata och 73 st. allmännyttiga. Antalet tillfrågade företag ur det 

slumpmässiga urvalet var fördelat på ungefär 60% allmännyttiga företag och 40% privata. Det kan 

förklara att svarsfördelningen mellan ägandeformerna även har en liten övervikt för de 

allmännyttiga företagen.  

 

 
Tabell 6, fördelning av svar om vilken roll på företaget. 

 

91st av de som svarat på enkäten är VD eller ekonomiansvarig vid det företag de arbetar på. 14st av 

de som svarat innehar en annan roll vid företaget men av svaren att döma i enkäten så arbetar de 

ändå med någon form av ekonomiarbete. Frågan var ställd på ovanstående vis för att säkerställa att 

svar ändå skulle inkomma då det har vidarebefordrats en del utskick av personer som arbetar som 

VD med förklaring att de ej har tid att delta. 



	  

	  

 

Tabell 7, fördelning av svar om vetskap om K-Projektet. 

 

Vetskapen om införandet av K-Projektet är mycket god. Visserligen var det 3 st. av deltagarna som 

inte kände till K-Projektet. Förklaringen till detta kan ligga i att dessa respondenter inte innehar en 

roll i företaget som arbetar med detta. Dock så har övriga svar i enkäten påvisat god kunskap om det 

som det frågats om i enkäten.  

 

 
Tabell 8, fördelning av svar om val av regelverk. 

 

Endast 5 st. deltagare är ovetande om vilket regelverk de ska välja vid årsskiftet. De flesta kommer 

att använda K3 och en liten del av de som svarat på enkäten kommer arbeta med K2. Fördelningen 

av vilket regelverk som kommer väljas är förklarat av en större representation av allmännyttiga 

företag samt de som enligt ÅRL 1:4 (se appendix) kategoriseras som större företag utan möjlighet 

att välja K2. 

 



	  

	  

 

Tabell 9, fördelning av svar på fråga om troligt val av regelverk. 

 

De som inte var säkra på vilket regelverk deras företag kommer använda efter årsskiftet trodde att 

K2 är det troligaste valet. Återigen kan det bero på att dessa personer inte är lika insatta i 

diskussioner och bestämmande kring vilka redovisningsprinciper som deras företag ska tillämpa, i 

likhet med fråga 5 och 6 här ovan. 

 

 

Tabell 10, fördelning av svar om bonusavtal för ledningen. 

 

Svaren på denna fråga visar en majoritet av att företag ej arbetar med sådana bonusavtal som det i 

PAT (Watts och Zimmerman, 1978; 1979; 1990) förklaras kan ligga till grund för hur ledningen 

agerar i beslutsfattande. De företag som ändå använder sig av bonusavtal är alla privatägda.  

 

 

Tabell 11, fördelning av svar om externa intressenters påverkan. 

 



	  

	  

Externa intressenters påverkan för fastighetsföretag i det stora hela är utifrån svaren nära nog 

neutral. De företag som ändå påverkas av externa intressenter är 18 st. privatägda och 38 st. 

allmännyttiga.  

 

 

Tabell 12, fördelning av svar om påverkans storlek från externa intressenter. 

 

Denna fråga bygger vidare på fråga 9 om externa intressenters påverkan och svaren visar på ett 

relativt neutralt svar. Det medför att det inte säkert går att säga hur stor påverkan externa 

intressenter har på fastighetsföretag och deras redovisning.  

 

 

Tabell 13, fördelning av svar om resultatpåverkan med K-Projektet. 

 

Införandet av de nya regelverken medför en del omställningar för vissa företag. Kostnaderna för att 

säkra den kompetens som behövs kan möjligen öka. Av de svar som inkommit så anser ändå 

fastighetsföretagen i det stora hela att det inte är särskilt troligt att kostnaderna för deras redovisning 

kommer att påverkas särskilt mycket. 

  



	  

	  

 

 

Tabell 14, fördelning av svar om vetskap om komponentmetoden.  

 

Vetskapen om komponentmetoden som är en nyhet för många fastighetsföretag som kommer arbeta 

med K3, är av svaren att döma mycket god. Av de som inte känner till den är många av de företag 

som kommer arbeta med K2. Några av respondenterna har påpekat att komponentmetoden 

egentligen inte innebär en nyhet då det tidigare har arbetats med komponentavskrivning på 90-talet.  

 

 

Tabell 15, fördelning av svar om komponentmetodens påverkan.  

 

Arbetet med komponentmetoden kommer enligt fördelningen i svaren att ha en större påverkan på 

företagens redovisning både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Några kommentarer ur den öppna 

frågan som avslutade enkäten styrker ovanstående svar i en negativ mening ”K3 innebär en enorm 

ökning av administrationen och en otroligt stor resultatpåverkan”, ”Vi tillämpade 

komponentredovisningsmetoden under några år men tvingades lägga ned redovisningsmetoden 

p.g.a. allt för omfattande administration.”, ” Hade inte valt komponentredovisning om vi kunnat 

välja.”  

 



	  

	  

 

Tabell, 16, fördelning av svar om olika regelverk. 

 

I fråga om ett mer regelbaserat eller ett mer principbaserat regelverk är att föredra, är resultatet av 

svaren väldigt jämna. 45st företag föredrar fastare regler och 60st företag föredrar ett mer 

principbaserat regelverk som öppnar upp för egen bedömning. 

 

 

Tabell 17, fördelning av svar om krav på tilläggsupplysningars betydelse. 

 

K3s krav om tilläggsupplysningar för värdering till verkligt värde har ingen större påverkan för val 

av redovisningsprincip enligt svaren i enkäten. Det kravet tillsammans med komponentmetoden är 

två större skillnader mellan K2 och K3 men komponentmetoden anses ha större betydelse för valet 

än kravet om tilläggsupplysning. 

  



	  

	  

 

 

Tabell 18, fördelning av svar om K3s effekter på kostnaden för redovisning. 

 

Eftersom K-Projektet inte har trätt i kraft ännu så är denna fråga lite spekulativ och möjligen 

besvärlig att behärska för att ge ett korrekt svar. Av svaren att döma så tror ändå företagen att K3s 

mer komplicerade delar kommer påverka kostnaden för företagen när de börjar arbeta med den. Vad 

kostnadsökningen möjligen kan bero på har inte identifierats men företagen tror inte att detta kan 

bero på att personal måste utbildas eller rekryteras för att säkerställa rätt kompetens. Hur mycket 

kostnaden kommer påverkas är svårt att säga då det inte kan utvärderas innan K-projektet börjar 

användas men bedömningen är att det kommer att påverka kostnaden till att öka något. 

 

 

Tabell 19, fördelning av svar om K3s effekter på tidsåtgången för redovisning. 

 

De flesta företagen anser att tidsåtgången för deras redovisning kommer att öka när K-Projektet 

införs. En anledning är komponentmetodens införande vilket medför en mer komplex redovisning 

än tidigare. Återigen kan detta styrkas med den öppna frågan i enkäten där en av kommentarerna 

var: ”K3 innebär en enorm ökning av administrationen och en otroligt stor resultatpåverkan”.  

 



	  

	  

 

Tabell 20, fördelning av svar om kompetenskrav för K3. 

 

De flesta företagen har en neutral inställning till om kompetenskravet kommer påverkas när K-

Projektet tar vid. Det kan likväl som för bedömning av framtida kostnader för redovisningen vara 

svårt att riktigt svara på då det är en fråga som inte kan besvaras förrän arbetet med det har 

påbörjats. Resultatet kan ändå ses som att de flesta företagen står väl rustade inför de nya 

regelverken. 

 

 

Tabell 21, fördelning av svar om konkurrenters påverkan. 

 

Tidigare forskning (Kummerow, et al. 2005; Aizenman och Jinjarak. 2009; Greenwood och 

Hinings. 1996; DiMaggio och Powell. 1983) har visat resultat att konkurrerande företags beslut och 

situationer har en påverkan för hur och varför företag agerar på ett visst sätt. Av resultaten i enkäten 

går det inte att säga att detta stämmer för de tillfrågade företagen. Det är en stor majoritet som anser 

att konkurrenters beteende inte har någon påverkan för deras egna val.  

  



	  

	  

 

 

Tabell 22, fördelning av svar om yttre omständigheters påverkan. 

 

På samma vis som i föregående fråga gällande konkurrenters situation anser de tillfrågade företagen 

att samhällsstruktur inte har någon större påverkan för valet av regelverk. Svaren är mestadels av 

den art att det har ytterst liten påverkan och ett fåtal företag anser att det ändå har betydelse.  

 

 

Tabell 23, fördelning av svar om teoriernas faktorer påverkar val.  

 

De flesta företag som svarade på enkäten är större företag enligt ÅRL 1:3s definition (se appendix) 

av större företag, vilket medför att något val inte är aktuellt. 21 st. privata företag och 18 

allmännyttiga företag som inte får välja anser ändå att undersökningens använda begrepp som 

komponentmetoden, konkurrenters situation eller externa intressenter, har betydelse om de hade fått 

välja mellan K2 och K3.  

  



	  

	  

5. Analys 
I detta kapitel genomförs en jämförelse mellan privatägda företag och allmännyttiga företag om 

vilka begrepp de anser har störst påverkan för valet av regelverk. Det har genomförts en 

korrelationsanalys för att identifiera vilka frågor som har samband med varandra. En faktoranalys 

är gjord i syfte att hitta eventuella bakomliggande faktorer i de begrepp som 

undersökningsmodellen vill testa. Allt detta presenteras och ställs mot teori som återfinns i kapitel 

2. 

5.1 Korrelation 

För att ta reda på om två variabler har ett rakt samband används en korrelationsanalys. De 

vanligaste typerna av korrelation som diskuteras är positiv och negativ. De värden som visas mäter 

styrkan för korrelationen och för positiv korrelation är styrkan mätt mellan 0 och 1 och för negativ 

korrelation värde mellan 0 och -1. Ju närmre 1 desto högre positiv korrelation vilket innebär ett 

perfekt samband mellan två variabler. Positiv korrelation innebär att höga värden i en variabel, 

positiva (0 till 1), har ett samband med höga värden i en annan variabel, de drar åt samma håll. Eller 

så är sambandet sådant att ett lågt värde för en variabel har samband med en annan variabels låga 

värde. Då är det fortfarande ett positivt samband som antar ett värde mellan 0 och 1. Skulle 

korrelationen istället vara -1 så är det en perfekt negativ korrelation vilket talar om att det finns ett 

negativt samband. Med negativ korrelation menas att en variabel med låga värden (0 till -1) hänger 

samman med en annan variabel med höga värden eller tvärtom, en variabel med höga värden hänger 

samman med en variabel med låga värden. Vid negativ korrelation drar variablerna åt olika håll. 

Värde 0 innebär att det absolut inte finns något samband mellan variabler. Från exemplet i avsnitt 

3.6.1 i kapitel 4, kan positiv och negativ korrelation kort förklaras tydligare. Exemplet är: Finns det 

ett samband mellan spridningen av dagstidningar i ett land och politiskt intresse bland allmänheten? 

Vid en perfekt positiv korrelation, 1, skulle sambandet vara att ju mer dagstidningar sprids i ett land 

desto högre skulle allmänhetens politiska intresse vara. Ett negativt samband skulle istället vara att 

ju fler dagstidningar som sprids desto mindre intresse för politiken bland allmänheten.   

 

Tabellen nedan visar mellan vilka frågor det fanns starkast samband efter ett korrelationstest i 

SPSS. Fullständig tabell över korrelationsanalys återfinns i bilaga 4. Det är egentligen bara för de 

privata företagen som det fanns starka samband men eftersom det finns frågor som visar en positiv 

korrelation med styrka på över 0,5 har de bedömts värdiga att ändå analyseras och diskuteras. Inga 

frågor visade upp ett negativt samband som är värt att diskutera (se bilaga 4). Fyra frågor visade 

positiv korrelation för alla företag och en uppdelning i ägandeform, privat – allmännytta, visar att 



	  

	  

totalt fem frågor visar positiva samband. Fyra av de fem frågorna är gemensamma vad gäller 

korrelation för såväl de privatägda företagen och de allmännyttiga men en uppmätt korrelation 

mellan frågor skiljer sig för båda grupperna, som uppvisar samband. Frågor som har en korrelation 

på mist 0,5 med signifikansnivå på 0,01 (se bilaga 4) tas upp för analys. 

I tabellen visas mellan vilka frågor som det uppmätts positiv korrelation på 0,5 eller mer. Den 

vänstra spalten visar vilka frågor som var gemensamma för alla företag och vilken korrelation som 

uppmätts mellan dessa. I mitten finns de frågor som visat samband för allmännyttiga företag och 

vilken korrelation som uppvisats. Slutligen till höger återfinns de privatägda företagen och de frågor 

som visar positivt samband och med vilken styrka.  

 

Fråga 

Alla företag Korrelation Allmännytta Korrelation Privata Korrelation 

13 och 11 0,64 13 och 11 0,536 13 och 11 0,749 

  

13 och 12 0,531 17 och 13 0,525 

17 och 16  0,688 17 och 16 0,592 17 och 16 0,832 

18 och 16 0,544 18 och 16 0,544 18 och 16 0,598 

18 och 17 0,537 18 och 17 0,569 18 och 17 0,52 

Tabell 24, Korrelation. 

 

De frågor som visat korrelation med varandra är följande och som återfinns i tabellen ovan är: 

11. I vilken omfattning tror DU att företagets resultat kommer påverkas av införandet av 

regelverken? 

13. I vilken omfattning tror DU att komponentmetoden kommer påverka redovisningen? 

12. I K3 återfinns komponentmetoden för värdering och redovisning av fastigheter, hur mycket vet 

ni om den? 

16. Hur tror DU att kostnaden för ER redovisning påverkas av införandet av krav på upplysning till 

verkligt värde och komponentmetoden? 

17. Hur tror DU att tidsåtgången för ER redovisning påverkas av införandet av krav på upplysning 

till verkligt värde och komponentmetoden? 

18. Hur tror DU att kompetenskrav för ER redovisning påverkas av införandet av krav på 

upplysning till verkligt värde och komponentmetoden? 



	  

	  

5.1.1 Alla företag 

I tabellen ovan syns det att de frågor som finns under spalten ”Alla företag” är gemensamma för 

såväl allmännyttiga som privata företag. Det medför att sambanden är likadana men med viss 

skillnad i styrka dock inte så stor skillnad förutom i frågorna 13 -11 och 17-16. 

Korrelationen som finns mellan frågorna 11 och 13 betyder att en resultatpåverkan efter införandet 

av K-projektet har ett samband med införandet av komponentmetoden. Det betyder alltså att 

komponentmetoden kommer ge högre kostnader för företagen som ska arbeta med den (se fråga 11 

och 13 i kapitel 4). Korrelationen mellan frågorna 17 och 16 innebär att en ökning av kostnaderna 

som följd av arbetet med komponentmetoden och upplysning om värdering till verkligt värde, också 

har en påverkan för ökning av tidsåtgången i redovisningen. Korrelationen mellan frågorna 18 och 

16 visar att högre kompetenskrav som följd av införandet av komponentmetoden och kravet på 

upplysning till verkligt värde hänger samman med högre kostnader i samband med arbetet i K3. 

Den sista korrelationen mellan fråga 18 och 17 tyder på att högre kompetenskrav bidrar till ökad 

tidsåtgång för redovisning enligt K3. De samband som är uppmätta är inte jättestarka men ändå så 

pass starka att samband går att utläsa och säkerställa. 

5.1.2 Allmännytta 

De frågor som uppmätt korrelation för de allmännyttiga företagen är de samma som de frågor som 

återfinns under spalten ”Alla företag” men med något lägre korrelation. Här finns även en 

frågekombination som sticker ut från den sammanställda tabellen och det är frågorna 12 och 13 som 

uppmätt ett positivt samband på 0,531. Det sambandet talar om att ju mer företag vet om 

komponentmetoden desto större påverkan har det på redovisningen. 

5.1.3 Privata 

Även här återfinns samma korrelation mellan frågorna i spalten ”Alla företag” bortsett från en 

kombination mellan fråga 17 och 13. Den uppmätta korrelationen mellan dessa är 0,525 vilket inte 

är ett jättestarkt samband men ändå bedömt som diskutabelt. Sambandet mellan frågorna innebär att 

ett införande av komponentmetoden innebär en ökning vad gäller tidsåtgången för redovisningen.  

5.2 Faktoranalys 

Faktoranalys är en term som representerar ett stort antal olika matematiska förfaranden för att 

analysera samspelet mellan en uppsättning variabler och för att förklara dessa inbördes förhållanden 

i termer av ett reducerat antal variabler, som kallas faktorer (Gebotys, R. 2010). En faktor är en 

hypotetisk variabel som påverkar en eller flera observerade variabler (ibid). Det finns två allmänna 



	  

	  

typer av faktoranalys, bekräftande faktoranalys som är används då forskaren vet antal faktorer och 

kan ange eller begränsabelastningar av variabler, och explorativ faktoranalys, där alla laddningar är 

fria att variera (ibid). Med en faktoranalys kan det urskiljas samband mellan olika variabler och med 

det hitta eventuella bakomliggande faktorer. Hittas sådana faktorer går det att fortsätta vidare och 

undersöka dem närmare, istället för att analysera de enskilda indikatorerna (ibid). 

5.2.1 KMO och Bartletts test 

Faktoranalysen innehåller olika delar och visas i flera tabeller. Den första tabellen som visas är 

Kaiser - Meyer - Olkin Mått (KMO) och Bartlett´s test (IBM, 2013-12-02). Dessa två test indikerar 

lämpligheten av de data som samlats in för att hitta strukturer. KMO mäter om ett stickprov är 

tillräckligt bra för att använda i en faktoranalys med statistik som visar andelen av variansen i 

variablerna som kan orsakas av bakomliggande faktorer (ibid). Höga värden (nära 1,0) visar i 

allmänhet att en faktoranalys kan vara användbart med de data som testats. Skulle värdet vara 

mindre än 0,50, kommer resultaten från faktoranalys förmodligen inte vara särskilt användbar 

(ibid). Bartlett´s test av sfäriskhet prövar hypotesen att en korrelationsmatris är en identitetsmatris, 

vilket skulle tyda på att valda variabler är orelaterade och därför olämpliga för struktur detektering. 

Små värden (mindre än 0,05) av signifikansnivån tyder på att en faktoranalys kan vara användbart 

med den önskade datamängden (ibid).  

 

KMO och Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,690 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 210,819 

df 28 

Sig. ,000 

Tabell 25, KMO och Bartlett´s Test. 

 

KMO-värdet för variablerna i denna undersökning visar ett värde på 0,690 vilket tyder på att en 

faktoranalys kan vara användbar. Bartlett´s testet tyder på att variablerna har en relation och är 

lämpliga för att hitta strukturer, signifikansnivån visar 0,000. 



	  

	  

5.2.2 Varians 

”Total Variance Explained” (se bilaga 5) är en tabell som visar hur många bakomliggande faktorer 

som identifierats i körningen av SPSS, och hur mycket variation de förklarar tillsammans (Gebotys, 

R. 2010). Varians innebär en spridning av värden kring ett medelvärde (DeVeaux, et al. 2009) I 

tabellen ”Total Variance Explained” mäts ett värde som heter Eigenvärde. Eigenvärdet är ett mått 

på hur mycket variation i datamaterialet som enskilda faktorer förklarar (ibid). Ett Eigenvärde på 

över 1 är de som ska ingå om de förklarar tillräckligt stor varians i datamaterialet (ibid). Det finns 

totalt 8 faktorer i tabellen numrerade 1-8. Kolumnen som heter ”Total” visar varje faktors 

Eigenvärde. Kolumnen ”% of Variance” visar hur mycket variation som de olika faktorerna 

förklarar och den sista kolumnen ”Cumulative  %” visar hur mycket variation faktorerna förklarar 

tillsammans. Datakörningen i SPSS visade att 3 faktorer hade ett Eigenvärde på över 1 (se bilaga 5). 

Tillsammans förklarade de tre faktorerna 67 % av variansen i datamaterialet. Detta tyder på att tre 

latenta influenser är förknippade med datamaterialet, men det finns forfarande utrymme för en hel 

del oförklarliga variationer. Den faktor som benämns 1 förklarar ensam 33 % av variansen och är 

därmed den faktor som har störst påverkan på datamaterialet. Den andra faktorn förklarar ensam 21 

% och den tredje förklarar ensam 12,5 % av variationen i datamaterialet.  

5.2.3 Roterad faktor matris 

En korrelationsmatris av ett frågeformulär eller ett test approximeras med faktorer (oftast färre än 

antalet variabler) när en forskare genomför en faktoranalys (ibid). Forskaren hoppas denna 

approximation är bra, det vill säga, den ursprungliga korrelationsmatrisen är nära den som tillverkas 

av färre faktorer. Med andra ord, det finns en liten skillnad mellan de två matriserna eller, i 

statistiska termer, det finns en liten rest när den ursprungliga korrelationsmatrisen jämförs med 

faktoranalysens producerade faktormatris (ibid). Den roterade faktormatrisen visar vilka frågor som 

kan knytas till respektive faktor, i detta fall faktor 1, 2 eller 3. Kolumnen ”Factor” med de tre 

faktorerna grupperar dessa samman frågor om värdet i den ena är större (eller mer extremt) än 

värdet i de andra kolumnerna. I kolumn 1 syns att frågorna 17, 16 och 18 har större värden i den 

kolumnen än i kolumn 2 och 3. I kolumn 2 syns att frågorna 13, 12 och 15 har större värden än i 

kolumnerna 1 och 3. Det finns ett minustal i kolumn två (-,200) vilket rent matematiskt inte är 

större än talet i kolumn 3 (-,138) men det är mer extremt åt sitt håll varför det knyts till faktorn. I 

den sista kolumnen, nr 3, syns att frågorna 10 och 11 kan knytas till en faktor.  

 

 

 



	  

	  

Rotated Factor Matrixa 

 

Factor 

1 2 3 

17. Hur tror DU att tidsåtgången för ER 

redovisning påverkas av införandet av krav på 

upplysning till verkligt värde och 

komponentmetoden? 

,833 ,196  

16. Hur tror DU att kostnaden för ER redovisning 

påverkas av införandet av krav på upplysning till 

verkligt värde och komponentmetoden? 

,813   

18. Hur tror DU att kompetenskrav för ER 

redovisning påverkas av införandet av krav på 

upplysning till verkligt värde och 

komponentmetoden? 

,666  ,120 

13. I vilken omfattning tror DU att 

komponentmetoden kommer påverka 

redovisningen? 

,238 ,776 ,301 

12. I K3 återfinns komponentmetoden för 

värdering och redovisning av fastigheter, hur 

mycket vet ni om den? 

 ,496 ,165 

15. En skillnad mellan K2 och K3 är kravet på 

tilläggsupplysningar. I K3 kommer ett krav om 

tilläggsupplysning om värdering till verkligt värde 

finnas. I vilken omfattning anser DU att det har 

betydelse när NI väljer regelverk? 

 -,200 -,138 

11. I vilken omfattning tror DU att företagets 

resultat kommer påverkas av införandet av 

regelverken? 

,158 ,432 ,887 

10. Hur stor påverkan finns det från externa 

intressenter för er verksamhet? 

  ,126 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

Tabell 26, Roterad faktor matris. 

 

I tabellen ”Total Variance Explained” (se bilaga 5) fastställdes att tre stycken faktorer identifierats 

som tillsammans förklarade 67 % av variationen i datamaterialet. Den första faktorn förklarade 

ensam 33% och har störst betydelse för datamaterialet och frågorna som knyts till faktorn syns i 

tabellen ovan. Den andra faktorn förklarade 21 % av variationen och vilka frågor som knyts till den 



	  

	  

finns i tabellen ovan. Den sista faktorn utgörs endast av två frågor i tabellen och förklarade även 

minst variation i datamaterialet, 12,5 %. 

5.3 Analys och jämförande diskussion mellan privata företag och allmännyttiga företag 

De frågor som inte kan analyseras med statistisk metod för säkert resultat jämförs och diskuteras 

istället. En kodning av svarsalternativen ja och nej hade kunnat göras och därmed räkna fram ett 

medelvärde bland svaren. Det är inte troligt att en sådan beräkning hade hjälpt till att bättre 

presentera skillnaderna mellan företagen varför det valdes bort till förmån för endast diskussion 

kring svarens fördelning i procent.  

 

Fråga 3. 
3. Är ert företag privatägt eller en del av allmännyttan? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

Privat 32 30,50%     

Allmännytta 73 69,50%     

Totalt 105 100,00%     

Tabell 27, jämförelse av fråga 3. 

Merparten av de tillfrågade företagen var allmännyttiga företag med en liten övervikt på knappt 

70% mot 40%. Detta trots ett slumpmässigt urval och en i stort sett jämn fördelning mellan privata 

och allmännyttiga företag i totalpopulationen. Av de svar som kom in är övervikten hos 

allmännyttan ytterligare lite större, knappt 70% mot 30% privatägda.  

 

Fråga 4. 
4. Vilken roll har du på företaget? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

VD/Ekonomiansvarig 91 86,67% 69 94,50% 22 68,80% 

Annan roll 14 13,33% 4 5,50% 10 31,20% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 28, jämförelse av fråga 4. 

Frågan var ställd på ovanstående sätt för att säkerställa att svar på enkäten ändå kom in. En önskan 

om att hitta rätt person att fråga har såklart funnits och eftersträvats i yttersta mån men en del 

utskick har blivit vidarebefordrade i brist på tid hos VD eller ekonomiansvarig.  

 

  



	  

	  

Fråga 5.  
5. Känner du till K-projektet som träder i kraft vid årsskiftet 2013/2014? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

Ja 102 97,10% 71 97,30% 31 96,90% 

Nej 3 2,90% 2 2,70% 1 3,10% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 29, jämförelse av fråga 5. 

De 3 personer som inte känner till K-Projektet tros vara anställda som inte arbetar som VD eller 

med ekonomifrågor då det i fråga 4 står klart att 14st tillfrågade innehar en annan roll på sitt 

företag. Redan år 2004 påbörjade BFN ett normgivningsarbete med att ta fram samlade regelverk 

för både årsbokslut respektive årsredovisning i icke noterade företag. Något som har fått 

benämningen K-projektet. Utgångspunkten för K-projektet är bokföringslagen (BFL) och det har 

förmodligen en förklaring till den goda kunskapen om K-projektet. 

 

Fråga 6. 
6. Vilket av regelverken K2 eller K3 planerar ni att använda er av efter årsskiftet? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

K2 11 10,48% 4 5,50% 7 21,90% 

K3 89 84,76% 69 94,50% 20 62,50% 

Vet ej 5 4,76% 0 0,00% 5 15,60% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 30, jämförelse av fråga 6. 

De flesta företagen planerar att använda K3 efter årsskiftet. Den tydligaste förklaringen till detta är 

att de som tänker arbeta med K3 är större företag enligt ÅRL 1:3 (se appendix). Några av 

respondenterna har tydliggjort detta i den öppna frågan som fanns i enkäten (se bilaga 3): ” Vi är ett 

större bolag och har ingen möjlighet att välja annat än K3”, ” Bolaget kan inte enligt gällande regler 

välja K2, utan är hänvisad till K3”, ”Vi har inget val pga att vi är små. Vi måste använda K3”, ” Vi 

kan inte välja K2 eftersom vi anses som ett större företag enligt Årsredovisningslagens definition, 

dessutom tillämpar branschen en funktionsindelad resultaträkning och det är inte tillåtet i K2”. 

 

  



	  

	  

Fråga 7. 
7. Om du svarade vet ej på föregående fråga, vilket är det troligaste valet för er? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

K2 16 15,20% 5 6,80% 11 34,40% 

K3 89 84,80% 68 93,20% 21 65,60% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 31, jämförelse av fråga 7. 

De som i fråga 6 inte visste vilket regelverk det planeras att använda tror ändå att K2 kommer vara 

det regelverk som ska användas. Förklaringen till detta tros ligga i att det är anställda som inte 

arbetar med dessa frågor som besvarat enkäten. 

 

Fråga 8. 
8. Har ert företag ett resultatbaserat bonus/kompensationsavtal för ledningen? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

Ja 8 7,60% 0 0,00% 8 25% 

Nej 93 88,60% 71 97,30% 22 68,80% 

Vet ej 4 3,80% 2 2,70% 2 6,20% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 32, jämförelse av fråga 8.  

Endast 8st av alla företag, alla privatägda, har ett resultatbaserat kompensationsavtal för ledningen. 

Att just detta skulle ha en påverkan för redovisningsval har sin koppling till PAT (Watts och 

Zimmerman, 1978; 1979; 1990) och mycket forskning på just redovisningsval (Fields, et al. 2001; 

Holthausen, 1990; Armstrong, et al. 2010; Holthausen och Leftwich, 1983; Watts och Zimmerman, 

1978; 1979; 1990; Nelson, 2002).  Enligt Fields, et al. (2001) så kan en bred definition av 

redovisningsval vara att det är de beslut som tas med ett syfte att påverka ett företags redovisning 

och utgång i en viss riktning. I PAT finns ett antagande om att företagsledningen har för avsikt att 

agera opportunistiskt där det finns möjlighet att göra det (Watts och Zimmerman, 1990). Enligt 

Armstrong, et al (2010) kan valet förklaras av att privat information om nyttiga investeringar sprids 

där ledningens incitament stämmer överens med aktieägarnas. Dessa teorier om att ledningen 

försöker styra redovisningen i en bestämd riktning för att själv skapa fördelar i form av hög 

vinstutdelning stämmer inte alls överens med de allmännyttiga företagen och heller inte så väl 

överens med de privatägda. Varför de allmännyttiga företagen inte arbetar med kompensationsavtal 

i form av vinstutdelning beror på att de företagen vanligen representerar kommuner varpå ett sådant 

bonussystem för ledningen kraftigt skulle ifrågasättas. De privata företagen har inte samma 

ledarskap och kan därför använda sådana system men det är ändå relativt få som ändå gör det.  



	  

	  

Fråga 9. 
9. Finns det en yttre påverkan från externa intressenter i er verksamhet? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

Ja 56 53,00% 38 52,10% 18 56,30% 

Nej 42 40% 29 39,70% 13 40,60% 

Vet ej 7 7,00% 6 8,20% 1 3,10% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 33, jämförelse av fråga 9. 

Forskning både från Kummerow, et al. (2005) och Aizenman och Jinjarak (2009) tyder på att 

externt intresse har påverkan för ett företags redovisning, åtminstone vad det gäller värdering av 

fastigheter som ju är en del av redovisningen. Aizenman och Jinjarak (2009) menar att 

makroekonomiska effekter har stor påverkan för redovisningen och främst vid fastighetsvärdering. 

Av enkätsvaren att döma så är de allmännyttiga företagen mer påverkade än de privata av externa 

intressenter. Det är en fördelning med drygt 50% som anser att det har påverkan mot 40% som 

anser motsatsen. En liten del, 7%, vet inte om det har någon påverkan. Detta oavsett om alla företag 

studeras eller varje ägandeform för sig. Olika ägandeformer är en förklaring till varför 

påtryckningarna utifrån uppfattas olika för allmännyttan och de privata företagen. Kommunägda 

företag är troligen mer känsliga för politiska påtryckningar än de privata. Organisationers 

påtryckningar utifrån sin omgivning och andra organisationer är vad Powell och DiMaggio (1991) 

kallar den Institutionella teorin. I den institutionella teorin beskrivs dessa påtryckningar med termen 

ismoforism som i sin tur är delad i tre delar, tvingande, mimetisk och normativ. Den ismoforism 

som kan anses identifierbar för de allmännyttiga företagen är den tvingande ismoforismen. 

Tvingande isomorfism kan uppstå vid politiska påtryckningar både formellt eller informellt för att 

styra en organisation till ett visst kulturellt mönster i det samhälle organisationen är verksam i, 

menar DiMaggio och Powell (1983). Detta med avseende på att de allmännyttiga företagen ofta är 

ett aktiebolag som en kommun har det bestämmande inflytandet över . 

 

  



	  

	  

Fråga 14. 
14. Vad anser du är viktigast för er redovisning, ett mer reglerat regelverk att följa eller ett regelverk som 

öppnar för egen bedömning? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

Fastare regler 45 42,90% 36 49,30% 9 28,10% 

Egen bedömning 60 57,10% 37 50,70% 23 71,90% 

Totalt 105 100,00% 73 100,00% 32 100,00% 

Tabell 34, jämförelse av fråga 14.  

När ett sammanslaget resultat från alla företag visas upp är det 57,10% som anser att ett regelverk 

som öppnar för egen bedömning är att föredra medan 42,90% anser att ett mer färdigt regelverk 

med fastare regler är bättre. För de allmännyttiga företagen är det nära på jämnvikt mellan 

regelbaserat regelverk och principbaserat. Det intressanta är att det inte är samma fördelning när de 

väljer mellan K2 och K3. För de privata företagen är det med majoritet för regelverk med egen 

bedömning, 71,90% medan 28,10% föredrar ett mer reglerat regelverk. I fråga 6 och 7 går att utläsa 

att endast 11st företag kommer välja K2 och 16st när de i fråga 6 som svarat ”vet ej” får välja det 

troligaste valet. K2 som är ett regelverk som är mer styrt och reglerat än K3 kommer inte användas 

av så många i undersökningsgruppen men det är ändå många som anser att ett sådant regelverk är 

att föredra. Forskning av Avallone och Quagli (2012) gällande redovisningsval för 

fastighetsvärdering visar att valet står mellan kostnadsbaserad redovisning och redovisning till 

verkligt värde. Den kostnadsbaserade redovisningen bygger på försiktighetsprincipen vilket även 

K2 gör. Enligt Nelson, et al. (2002) väljer företagsledare en redovisningsmetod som är strukturerad 

och som inte öppnar upp så mycket för bedömning medan revisorer som har hög expertis är mer 

öppen för metoder som tillämpar egen bedömning. Denna undersökning har endast frågat 

företagsledare och ekonomiansvariga på företagen och utelämnat revisorer. De privata företagen har 

en övervikt av egen bedömning som önskat val av redovisningsmetod. Detta kan ha förklaring av att 

de inte sköter sin redovisning själva utan lämnar den till revisorer som är mer kompetenta att göra 

egna bedömningar. 

 

  



	  

	  

Fråga 22.  
22. För er som enligt Årsredovisningslagens definition av större företag inte kan välja K2, anser ni ändå om ni 

stod inför ett val att tidigare nämnda faktorer kan ha betydelse för valet av regelverk? 

Svarsalternativ Alla företag % Allmännyttan % Privat % 

Ja 39 52,70% 21 42,90% 18 72% 

Nej 21 28,40% 17 34,70% 4 16% 

Vet ej 14 18,90% 11 22,40% 3 12% 

Totalt 74 100,00% 49 100,00% 25 100,00% 

Tabell 35, jämförelse av fråga 22.  

Denna fråga var inte obligatorisk och heller inte nyttig att svara på för de som har haft möjlighet till 

val. När samtliga företags svar analyseras syns det att drygt hälften av alla företag som svarade på 

frågan anser att de begrepp som undersökts i studien skulle betydelse för ett eventuellt val däremot 

inte vilken eller vilka. För de företag som ingår i allmännyttan som svarat på frågan är det drygt 

40% som anser att undersökningsmodellens begrepp har betydelse om de hade fått välja regelverk. 

För de privata är det allra tydligast att begreppen skulle ha en betydelse, över 70% av de som 

svarade anser att fallet är så. Varför de privata företagen anser att begreppen är av större betydelse 

kan förklaras av att liknande organisationer härmar varandra (DiMaggio och Powell, 1983). 

DiMaggio och Powells (1983) teorier kan då även tänkas förklara varför de allmännyttiga bara till 

40% anser att undersökningsmodellens begrepp har betydelse.  

De flesta företag som svarade på enkäten är större företag enligt ÅRL 1:3s definition (se appendix) 

av större företag, vilket medför att något val inte är aktuellt. 21 st. privata företag och 18 

allmännyttiga företag som inte får välja anser ändå att begrepp som komponentmetoden, 

konkurrenters situation eller externa intressenter mfl. har betydelse om de hade fått välja mellan K2 

och K3.  

5.4 En misslyckad fråga 

En av frågorna (fråga 21) i enkäten var tänkt att identifiera vilket begrepp ur 

undersökningsmodellen som har störst påverkan på valet av regelverk om endast ett begrepp fick 

avgöra. Frågan innehöll sex stycken begrepp och respondenterna fick rangordna med 1-6 vilket 

begrepp som hade störst betydelse. 1 för det som påverkar mest och 6 för det som påverkar minst. 

Instruktioner om hur svaren skulle ges gavs under frågan även om det inte syns på bilden nedan. 

Endast ett fåtal av respondenterna förstod hur de skulle svara medan majoriteten av respondenterna 

helt missförstod varpå resultatet av svaren inte går att utvärdera. Förklaringen till att frågan 

missförstods ligger troligtvis i instruktionerna och frågans utseende. En svårtydd fråga med otydliga 

instruktioner och samtidigt en fråga som var obligatorisk att svara på för att komma vidare i 



	  

	  

enkäten. Det är troliga orsaker till varför den ej föll väl ut. Frågan analyseras inte alls utan stryks ur 

undersökningen.  

 

Tabell 36, en misslyckad fråga.  

5.5 Resultat av analyserna  

Både korrelationsanalysen och faktoranalysen behandlar mestadels frågor som har koppling till den 

juridiska teorin i kapitel 2. Resultatet av analyserna tyder på att komponentmetoden har en 

betydelse för Svenska fastighetsföretag. Uppfattningarna delas av både privatägda företag och 

allmännyttiga. Både en ökad kostnad och tidsåtgång är befarad i och med införandet av 

komponentmetoden i K3 vilket kan styrkas med företagens goda uppfattning om de nya 

regelverken. En respondent har i den öppna frågan i enkäten (se bilaga 3) tydligt talat om sin syn på 

komponentmetoden: ” För ett renodlat fastighetsbolag med enbart förvaltningsfastigheter är K3 ett 

regelverk som med sina komponentavskrivningar skapar en krånglig och ej särskilt upplysande 

redovisning. Komponentavskrivningar är enligt min mening en teoretisk produkt som kommer vara 

mycket omständlig att använda i praktiken och även ställer mycket höga krav på den externa 

granskaren. För en korrekt bedömning av komponentavskrivningar krävs en stor byggnadsteknisk 

kunskap och huruvida den kompetensen återfinns bland revisionsföretagen låter jag vara osagt. Sett 

ur vårt perspektiv är det inga av våra intressenter som är intresserade fastighetsvärde med 

komponentavskrivningar utan de är enbart intresserade av marknadsvärdering av fastigheterna. När 

detta värde inte får redovisas i balansräkningen blir det då ett krav från våra intressenter på att 

genomföra en separat redovisning där marknadsvärderingen framgår. Med anledning av detta har vi 

valt att redovisa enligt IFRS (K4) istället för K3 på koncernnivå.”  

En annan respondent är av samma uppfattning men mer rakt på sak: ”Komponentmetoden är ett 

påhitt av revisorer!”  



	  

	  

Tolkningen av dessa citat samt resultatet av analysen ger att komponentmetodens införande 

kommer att ha en påverkan för fastighetsföretagen men den är inte en direkt påverkansfaktor för 

valet av regelverk.	  	  

Den jämförande analysen innehåller frågor kopplade till de övriga begreppen i 

undersökningsmodellen (se avsnitt 2.8). Resultatet av jämförelsen visar hur begreppen i 

undersökningsmodellen har en påverkan på valet när företagen står inför ett val. En liten majoritet 

av de som väljer K3 vid årsskiftet är även för ett regelverk som är mer principbaserat och skapar 

möjlighet till bedömning, vilket K3 gör till skillnad från K2. Dock ska tilläggas att det i fråga om 

regelbaserat eller principbaserat regelverk är att föredra visade en nära nog jämn fördelning mellan 

alternativen med en liten övervikt för principbaserat regelverk.  

Det finns ur svaren i denna undersökning ingen koppling till valet av regelverk och PAT som 

tidigare forskning visat att det faktiskt gör (Fields, et al. 2001). De svenska fastighetsföretagen 

arbetar inte med kompensationsavtal i samma utsträckning som företag i USA där teorierna 

utvecklats vilket förklarar varför PAT inte är tillämplig i fråga om redovisningsval. Undersökningen 

visar också tvetydigt resultat vad gäller påverkan från externa intressenter varför dessa teorier 

(Kummerow, et al. 2005; Aizenman och Jinjarak, 2009) inte säkert kan sägas ha en påverkan för 

valet av regelverk. Till den yttre påverkan kan tilläggas konkurrenternas inflytande för valet. Några 

företag anser att det finns påverkan externt medan i stort sett lika många anser motsatsen. 

5.5 Studiens bidrag 

Studiens bidrag går både att ifrågasätta och tydas. Resultatet av denna undersökning visar i 

undersökningsmodellen att endast tre begrepp kan visa en påverkan för valet av 

redovisningsregelverk. Fyra begrepp faller ifrån modellen helt då de inte anses ha någon betydelse 

för valet utifrån undersökningens resultat. Undersökningen ger en nulägesbeskrivning för 

fastighetsföretagen hur de skulle ha valt om valet gjordes i november 2013 då enkäten var aktiv. 

Här nedan illustreras utfallet av undersökningsmodellen efter undersökningen. 



	  

	  

 
 

Figur 3, Undersökningsmodellens resultat av analyserna. 

 

Ett begrepp i modellen visar starkare påverkan än de andra och det är illustrerat i den mörka röda 

färgen, företagens storlek. Det följer av att de företag som enligt ÅRL 1:3 (se appendix) 

kategoriseras som större upplever det som mer eller mindre tvång att välja K3. Framhävande av 

homogenitet för företag i samma bransch menar DiMaggio och Powell (1983) har en förklaring till 

varför flera företag agerar på samma sätt. Dock så är företagens val troligen mer påverkat av ÅRL i 

denna studies fall än konkurrenternas beteende.  

De begrepp som har en svagare nyans är de begrepp som bara till viss del kan sägas ha en betydelse 

för valet. I de fallen är det i stort sett lika många företag som menar att de begreppen har en 

påverkan, som det är företag som menar motsatsen. Därför illustreras dessa i en svagare färg. Av 

resultaten att döma är det tydligt att den tidigare forskning inom redovisningsval som ligger till 

grund för undersökningen inte är tillämplig på valet av redovisningsregelverk i Sverige för tillfället. 

I Fields, et al. (2001) studier är slutsatsen att forskning på redovisningsval har ett klart samband 

med PAT och ett egenintresse hos företagsledare. Den slutsatsen delas av andra forskare så som 

Armstrong, et al. (2010) eller Holthausen (1996). Även tidigare studier på valet av 

redovisningsregelverk visar en tydlig koppling till att företagsledningen har ett eget intresse att 

påverka redovisningen för egen vinning skull (Nelson, et al. 2002; Fields, et al. 2001). Problemet 

med den forskningen är till stor del att den är bedriven utanför Sverige där situationen inte är 

densamma som i Sverige eller de teorier som tillämpas utomlands inte passar våra kulturer och sätt 
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att bedriva företag. Teorins grund i tidigare kan vara den kanske tydligaste förklaringen till varför så 

många av de ursprungliga begreppen föll ifrån undersökningsmodellen.  

 

Den situation som undersökts är specifik för stunden och Sverige och kan därför inte anses giltig 

som ett resultat av hur företagen till slut valde efter årsskiftet 2013/2014. Undersökningen och dess 

resultat är genomförda i November 2013, innan K-projektet infördes och visar endast en liten bild 

av hur fastighetsföretagen tänker på förhand om det som komma skall. Det kan däremot vara viktigt 

att veta att den situation som finns i Sverige bättre undersöks i framtiden med andra teorier och 

tidigare forskning än den som användes i denna studie, lämpligen teori bättre anpassad för Sverige 

än den teori i form av tidigare forskning som ligger till grund för denna undersökning. 

En viktig fråga för studiens bidrag är just hur giltig den kan anses vara. Gebotys (2010) menar, som 

tidigare nämnts i avsnitt 3.7, att en enkät som verktyg för en undersökning är användbar om den är 

tillförlitlig och giltig. Enkäten anses giltig om den mäter vad den utger sig för att mäta. Återigen går 

det att ifrågasätta teorins roll för undersökningen. De resultat som Fields, et al. (2002) studier visar 

upp, att PAT kan förklara valet av redovisningsregler eller teorier om extern påverkan som 

Kummerow, et al. 2005; Aizenman och Jinjarak, 2009, menar att valet förklaras av, inte har varit 

tillämpliga för respondenterna för denna studie. Giltigheten för en faktoranalys kan bedömas på 

olika sätt beroende på åtgärd och dess användning. En faktors giltighet är en form av konstruerad 

giltighet som fastställs genom en faktoranalys. Det förklaras av att ett resultat som i sig inte 

representerar ett beteendemönster behöver stöd av andra analysmetoder, kan använda sig av en 

faktoranalys för att hitta fler förklaringar till resultatet (Gebotys, 2010). Som redan nämnts ger 

studien en nulägesbeskrivning av en fråga som är av spekulativ karaktär men bidrar på så sätt 

genom att tala om hur respondenterna tänkte innan valet av regelverk. Den giltigheten kan istället 

bekräftas av vidare studier om hur de faktiskt valde i efterhand. 

 

Bortfallsanalysen i avsnitt 3.5, visar att det externa bortfallet för denna studie uppgick till 60,6% 

vilket såklart påverkar studiens resultat och giltighet. Bryman och Bell (2011) menar att det 

vanligen sker ett större bortfall när en enkätundersökning genomförs via internet, så som denna 

studie har gjorts. På grund av det stora bortfallet för denna studie finns det anledning att tänka sig 

att resultatet inte ger en helt rättvis bild av verkligheten. Bryman och Bell (2011)  säger att större 

bortfall kan bidra till att ge en skev bild av verkligheten som är tänkt att visas upp om det inte går 

att bevisa att de som inte svarat på enkäten inte skiljer sig från de som har gjort det och det kan inte 

denna studie bekräfta. Det mönster som ändå har identifierats, trots det stora bortfallet, är att de 

flesta företagen kommer att välja K3 och det är främst stora företag som svarat på enkäten. Utifrån 



	  

	  

det går det att säga att större företag väljer K3 men det går inte att säga att alla större företag 

kommer välja så.  

 

Slutligen används resultatet i denna undersökning till att arbeta fram ett förslag till en ny 

undersökningsmodell för framtida studier. Eftersom denna studie är tidsbunden till åsikter innan 

valet av redovisningsregelverk genomfördes, går undersökningen inte att göra på nytt i detta 

utförande. Däremot kan denna undersökning användas för att ta liknande studier vidare med 

belysning på annat sätt och på andra områden. 

 

 

 

Figur 4, Förslag till ny undersökningsmodell för framtida studier. 

 

Modellen ovan bidrar till att ta denna undersökning vidare till en ny undersökning för att undersöka 

hur företagen till slut valde samt vad som egentligen hade betydelse när de valde 

redovisningsregelverk. Denna undersökning visade ingen skillnad i hur privata fastighetsföretag 

väljer redovisningsregelverk jämfört med allmännyttiga fastighetsföretag. Däremot vore det 

intressant att ha med det begreppet i en ny undersökning för att djupare identifiera vad som 

egentligen låg bakom valet och undersöka hur arbetet med komponentmetoden bedrivs i de olika 

ägandeformerna. Till det begreppet går det att koppla och undersöka konkurrenters beteende och 

situation även om denna undersökning också visade att det inte har någon betydelse för valet av 

redovisningsregelverk just nu. Komponentmetoden och djupare studier om den har efterfrågats av 

K2/
K3?	  

Omvärldens	  
utseende	  

Komponentmetoden	   Företagets	  storlek	  

Allmänny^a	  eller	  
privatägt	  



	  

	  

respondenter i denna undersökning och även om denna undersökning inte påvisar en klar påverkan 

av valet mellan K2 och K3 innan årsskiftet står det ändå klart att komponentmetoden har betydelse 

för fastighetsföretagen i Sverige. Valet av redovisningsregelverk i och med K-projektets införande 

har varit en omdiskuterad fråga redan innan valen genomfördes (PWC, 2013-09-05; SABO och 

Fastighetsägarna Sverige 2012).  Det är därför rimligt att tänka sig att K-projektet och dess olika 

regelverk väcker diskussion även efter valen är gjorda. Det står efter denna undersökning klart att 

Sveriges fastighetsföretag är insatta i K-projektet och även är intresserade av att berätta mer om vad 

de anser om sin situation och arbetet med sin redovisning vilket öppnar upp för andra att ta studier 

på området vidare. Den sista frågan i enkäten, som var en öppen fråga, genererade förslag på vad 

fastighetsföretagen anser är intressant att undersöka annat än det som denna studie behandlat.  

Sammanfattningsvis anses bidraget ge en medvetenhet om att grunda en undersökning på teorier 

ifrån länder med andra situationer och förhållanden än det land som undersöks, i detta fall Sverige, 

inte alltid är så lyckat. Det ges också en medvetenhet att metodvalet, enkäter via e-post, kan 

ifrågasättas och förbättras till framtida studier. En bättre genomförd enkätundersökning kunde ha 

genererat en högre svarsfrekvens och därmed ett giltigare resultat för studien. Studien bidrar med ett 

svar på hur fastighetsföretagen i Sverige planerar att välja redovisningsregelverk innan valet 

genomförs. Slutligen anses bidraget vara en ny modell vilken kan användas i framtida studier 

gällande detta område.  

  



	  

	  

6. Slutsats  
I detta kapitel presenteras studiens slutsats. Det innefattar svar på undersökningens 

forskningsfrågor och förslag till fortsatt forskning på området.  

 

De forskningsfrågor som väcktes och ställdes upp för denna undersökning var följande:  

1. Finns det ett samband mellan konkurrenters situation och beteende samt yttre 

påverkansfaktorer för hur företag kommer välja regelverk? 

2. Finns det ett samband mellan komponentmetoden och kravet på upplysning till verkligt 

värde, i och med K3s införande, som påverkar företagens val av regelverk? 

3. Finns det ett samband mellan företagsledningens eget intresse och val av regelverk? 

4. Har ägandeform någon betydelse för valet? 

5. Har företagets storlek någon betydelse? 

1. Den första frågan forskningsfrågan undersöker om yttre påverkansfaktorer har någon betydelse 

för redovisningsval. Resultatet av undersökningen tyder på att den externa omgivningen bara 

påverkar till viss del. Ungefär hälften av respondenterna anser att det har påverkan medan den andra 

hälften anser att det inte har det. De privatägda företagen anser i större utsträckning än de 

allmännyttiga företagen att det har en påverkan för deras val. Kummerow, et al. 2005; Aizenman 

och Jinjarak, 2009, hävdar att den externa omgivningen har en påverkan när ett företag ska välja 

redovisningsregelverk men deras teorier kan i denna studie inte bekräftas. De större företagen anser 

sig inte påverkas av något annat än den kategorisering som ÅRL medför vilket innebär att de står 

inför att välja K3. 

2. Det finns inget betydelsefullt samband mellan komponentmetoden och kravet på upplysning till 

verkligt värde mer än att frågorna i enkäten som behandlar dessa begrepp visar en korrelation 

mellan sig. Den korrelationen förklaras av att ett positivt svar på att komponentmetoden har en 

påverkan på redovisningen vanligen visar att ett positivt svar finns i fråga om kravet på upplysning 

till verkligt värde också påverkar redovisningen. Det går inte att säga att de begreppen tillsammans 

direkt påverkar företagens val av regelverk men komponentmetoden är ett begrepp som redan innan 

införandet skapar mycket diskussion bland respondenterna. Ingen större energi har lagts i fråga om 

komponentmetoden vilket kan förklaras av att de flesta respondenterna är större företag som visat 

sig medvetna om att det är K3 de ska välja samt att komponentmetoden återfinns i K3. De företag 

som kan välja mellan K2 och K3 har inte pekat ut komponentmetoden som en anledning att välja 

det ena eller andra regelverket vilket säger att komponentmetoden och kravet om upplysning till 

verkligt värde inte kan sägas ha någon påverkan för valet av redovisningsregelverk.  



	  

	  

3. Det var endast ett litet antal företag som svarade att kompensationssystem för ledningen används 

varpå sambandet mellan företagsledningens eget intresse och valet av regelverk saknar samband. 

Studier från Fields, et al. 2001; Nelson, et al. 2002; Holthausen, 1990; Armstrong, et al. 2010; 

Holthausen och Leftwich, 1983; Watts och Zimmerman, 1978; 1979; 1990, visar alla på att 

företagsledningens eget intresse har betydelse för vilket redovisningsregelverk som väljs. Denna 

studie kan inte påvisa att företagsledningens eget intresse har påverkan för valet. 

4. Skillnaderna mellan de allmännyttiga företagen och de privata visar sig inte vara så stora. Det är 

ytterst liten skillnad i svaren mellan företagen, så att ägandeform har någon direkt påverkan för 

valet av regelverk kan inte säkerställas i denna undersökning. 

5. Som tidigare nämnts säger den institutionella teorin (Watts och Zimmerman, 1978) att extern 

påverkan i form av att konkurrerande företag ibland härmar varandra i beteende och så kan även 

vara fallet i fråga om val av redovisningsregler. Det begrepp som visar tydligast påverkan och som 

följer av ÅRL 1:3 (se appendix) är att storleken på företag har betydelse för valet av regelverk. De 

företag som klassificeras stora enligt ÅRL 1:3 väljer naturligt K3 då de ej får välja K2. Av 

undersökningen framgår att merparten av de som besvarat enkäten är större företag utan möjlighet 

till val. Därmed går det att säga att med det urval som denna undersökning använt tyder på att 

storleken på företag har betydelse för valet av regelverk. Av detta kan sägas att den institutionella 

teorin eller teorier om extern påverkan (Kummerow, et al. 2005; Aizenman och Jinjarak, 2009) inte 

kan bekräftas i denna studie.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

• Med den teori som använt i denna uppsats som utgångspunkt hade en kvalitativ studie 

säkerligen skapat en bättre bild av vad företagen anser påverkar valet av regelverk. Då hade 

en möjlighet till vidareutveckling av utgångspunkt och följdfrågor möjliggjorts. 

Det vore därför intressant att genomföra en studie på Sveriges fastighetsföretag efter 

införandet av K-projektet och undersöka vad de anser om det när det har trätt i kraft. Till 

denna undersökning kan den nya undersökningsmodellen användas (se figur 4),  

• En del av respondenterna har bidragit med önskad riktning vad gäller vidare forskning på 

området. Tre konkreta förslag har mottagits som mycket väl kan ligga till grund för framtida 

forskning: 

1. Det som inte fångades upp i denna studie var mer detaljerad undersökning av 

komponentmetoden som är en betydande nyhet för Sveriges fastighetsföretag. Det första 

förslaget är: ” Hade varit spännande med några djupare frågor om 

komponentavskrivning, t.ex hur många komponenter har ni identifierat på era 



	  

	  

fastigheter? ; Beloppsgräns för vad som ska aktiveras/kostnadsföras? ; Hur hanteras 

övervärden på fastigheter? Nedskrivningar? Fördelning på komponent?” 

2. Det andra förslaget: ”I stället för att analysera val mellan k2 och k3 borde du fokusera på 

k3:s effekter på administration, underhållsplanering och resultat. Det vore mycket 

intressantare än den studie du nu har valt att genomföra.” 

3. Det tredje och sista förslaget: ”Du har inte behandlat möjligheten att tillämpa K4 (IFRS 

(koncern) / RFR (moder i ifrs-koncern, och om man så vill, döttrar)). Denna möjlighet 

finns för alla! Och, det är många onoterade företag som kommer gå den vägen. Synd att 

enkäten missade detta.”  
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(dotterbolag till Vidarstiftelsen) 

Fastighets AB Balder   Stenungsundshem AB 

Fastighets AB Förvaltaren   TOP bostäder AB 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten Tornberget fastighetsförvaltnings AB i 

Haninge 

Faxeholmen AB   Treklövern Bostads AB 

Finnvedsbostäder AB   Trifam Fastighets AB 

Flens Bostads AB   Trollhättans Tomt AB 

Gavlefastigheter AB   Vadstena Fastighets AB 

Halmstads Fastighets AB   Vaggeryd-Skillingaryds bostads ab 

Hebyfastigheter AB   Vallonbygden AB 

Heimstaden    Vallonbygden AB 

Henry Ståhl Fastigheter AB  Videum AB 

Higab    Väderholmen Fastighetsförvaltning AB 

Hoforshus    Växjö Fastighetsförvaltning AB 

Humlegården Fastigheter AB  Växjöhem AB 

Hyresbostäder i Karlskoga AB  Åmåls Kommunfastighter AB 

Hällefors Bostads AB   Älvkarlebyhus 

Hässlehem AB   Ödeshögsbostäder 

Höganäshem    Örebroporten Fastigheter AB 

ICA Fastigheter Sverige AB  Östersundshem AB 

Ikano Fastigheter  

 

  



	  

	  

Bilaga 1 

State of the art  

Funktionen för kapitlet i denna bilaga är att utvärdera och göra en bedömning av den vetenskapliga 

litteratur som finns i teorikapitlet. Kapitlet är byggt på ett paper av Philipson, B (2013-10-09). 

Avsikten är att utvärdera styrkan i teorier som används och identifiera dominerande teorier. 

Tillsammans med detta kapitel och teorikapitlet utgör detta grunden för undersökningsmodell och 

formande av hypoteser. Utvärderingen av litteraturen har sin bas i hur många citeringar som varje 

enskild artikel har och omfattningen av den empiriska valideringen hos dessa citeringar. På det 

sättet går det att identifiera hur använd tidigare teorier är i forskningen. Om en artikel har < 100 

citeringar och begränsad validering så bedöms teorin i den artikeln som begränsad och som ett 

förslag till ny teori. Om någon artikel validerar en teori är den senare inte dominerande, utan den är 

en del av valideringen av teorin i den ursprungliga artikeln. Har en artikel istället mellan 200-300 

citeringar med något mer validering så blir bedömningen istället en framväxande teori. Skulle en 

artikel ha mer än 500 citeringar och samtidigt vara väl validerad, bedöms den som en dominerande 

teori.  

En litteraturgenomgång hjälper till att vidareutveckla de forskningsfrågor som finns och även att 

upptäcka om tidigare forskning har genomförts som riskerar att denna studie inte kommer att lägga 

något bidrag till forskningen. En litteraturstudie kan också skapa bättre giltighet till studien 

(Dooley, L. 2002). 

 

Nedan följer en tabell som används som ett hjälpmedel att göra en bedömning av den vetenskapliga 

litteraturen.  

 

Fenomen Referens Citeringar Validitet Teorins styrka 

 X > 500 Väl validerad Dominerande 

Sub teori X 200 till 300 Något validerad Framväxande 

 X < 100 Begränsat validerad Förslag till ny 

                                         Slutligen utvärderas teorin och dess styrka bedöms 

 

Tabell 1. Egen efter Hansen och Jonsson (2013). 

 

 



	  

	  

 
Fenomen Referens Citeringar Validitet Teorins styrka 

Redovisningsval 

Fields, et al. 2001 905 Väl validerad Dominerande 

Watts och Zimmerman. 1979 559 Väl validerad Dominerande 

Watts och Zimmerman. 1978 1832 Väl Validerad Dominerande 

Watts och Zimmerman. 1990 1330 Väl Validerad Dominerande 

Armstrong, et al. 2010 171 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Holthausen. 1990 253 

Något 

validerad Framväxande 

Collin et al. 2009 
39 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Holthausen och Leftwich, 1983 574 Väl validerad Dominerande 

Val av redovisningsprincip 

Avallone och Quagli. 2012 
29 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Collins, et al. 2012 
3 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Nelson, 2002 
161 

Något 

validerad Framväxande 

Marknad och 

värderingsproblematik 

Kummerow, et al. 2005 
30 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Aizenman och Jinjarak. 2009 
102 

Något 

validerad Framväxande 

Gyamfi-Yeboah, et al. 2012 
1 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Institutionell teori 

DiMaggio och Powell. 1989 10 Väl validerad Dominerande 

Collin et al. 2009 
39 

Begränsat 

validerad Förslag till ny 

Greenwood och Hinings. 1996 1941 Väl validerad Dominerande 

 

Tabell 2, State of the art 

 

Området redovisningsval är det som i denna uppsats teoribas är mest utbrett i forskning på 

redovisningsval, varför teorierna på området till stor del utvärderas till dominerande teorier. Val av 

redovisningsprincip är ett område där forskningen mest innehåller jämförelser mellan regelbaserad 

redovisning och principbaserad redovisning. Detta område utvärderas till förslag till nya teorier. 

Området marknad och värderingsproblematik är även det, likt val av redovisningsprincip, mycket 

knutet till de regelverk som finns att tillämpa. Dock så återfinns det forskning som innehåller andra 



	  

	  

faktorer än de juridiska om än inte så omfattande. Därför är denna teori utvärderad som förslag till 

nya teorier. Den institutionella teorin utvärderas till dominerande då den är väl utforskad och 

återkommande då forskning på redovisningsval bedrivs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

	  

Bilaga 2 

Enkäten 

 

 



	  

	  

 

 



	  

	  

 

 



	  

	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Bilaga 3 

Korrelationstest 

Samtliga företag 

 
 Correlations           

Fråga nr  10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 

10 Pearson Correlation 1          

Sig. (2-tailed)           

N 105          

11 Pearson Correlation 0,153 1         

Sig. (2-tailed) 0,119          

N 105 105         

12 Pearson Correlation 0,11 ,365** 1        

Sig. (2-tailed) 0,264 0         

N 105 105 105        

13 Pearson Correlation 0,092 ,640** ,443** 1       

Sig. (2-tailed) 0,349 0 0        

N 105 105 105 105       

15 Pearson Correlation -0,141 -,201* -0,122 -0,179 1      

Sig. (2-tailed) 0,152 0,04 0,214 0,067       

N 105 105 105 105 105      

16 Pearson Correlation -0,004 ,205* 0,074 ,255** 0,023 1     

Sig. (2-tailed) 0,969 0,036 0,453 0,009 0,815      

N 105 105 105 105 105 105     

17 Pearson Correlation 0,048 ,195* 0,111 ,344** -0,004 ,688** 1    

Sig. (2-tailed) 0,625 0,046 0,26 0 0,97 0     

N 105 105 105 105 105 105 105    

18 Pearson Correlation 0,05 0,18 0,003 0,137 0,045 ,544** ,537** 1   

Sig. (2-tailed) 0,615 0,066 0,976 0,162 0,648 0 0    

N 105 105 105 105 105 105 105 105   

19 Pearson Correlation -0,102 0,05 0,11 0,061 ,259** 0,184 0,112 0,04 1  

Sig. (2-tailed) 0,302 0,615 0,265 0,535 0,008 0,06 0,256 0,686   

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105  

20 Pearson Correlation 0,015 0,114 -0,174 -0,001 -0,024 0,185 0,166 ,229* ,292** 1 

Sig. (2-tailed) 0,878 0,248 0,076 0,992 0,807 0,058 0,091 0,019 0,003  

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 



	  

	  

Allmännyttiga företag 

 
 Correlations           

Fråga nr  10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 

10 Pearson Correlation 1          

Sig. (2-tailed)           

N 73          

11 Pearson Correlation 0,224 1         

Sig. (2-tailed) 0,057          

N 73 73         

12 Pearson Correlation 0,128 ,355** 1        

Sig. (2-tailed) 0,279 0,002         

N 73 73 73        

13 Pearson Correlation 0,067 ,536** ,531** 1       

Sig. (2-tailed) 0,571 0 0        

N 73 73 73 73       

15 Pearson Correlation -0,118 -0,107 -0,021 0,042 1      

Sig. (2-tailed) 0,318 0,369 0,863 0,727       

N 73 73 73 73 73      

16 Pearson Correlation 0,093 0,212 0,068 0,206 0,159 1     

Sig. (2-tailed) 0,434 0,072 0,569 0,081 0,179      

N 73 73 73 73 73 73     

17 Pearson Correlation 0,147 0,073 0,123 0,18 0,089 ,592** 1    

Sig. (2-tailed) 0,215 0,54 0,298 0,128 0,454 0     

N 73 73 73 73 73 73 73    

18 Pearson Correlation 0,145 0,02 0,021 0,073 0,113 ,544** ,569** 1   

Sig. (2-tailed) 0,22 0,868 0,858 0,538 0,34 0 0    

N 73 73 73 73 73 73 73 73   

19 Pearson Correlation -0,127 0,074 -0,006 0,157 ,350** 0,174 0,069 0,038 1  

Sig. (2-tailed) 0,284 0,535 0,958 0,185 0,002 0,142 0,563 0,747   

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73  

20 Pearson Correlation 0,054 0,071 -0,125 0,019 0,058 ,254* 0,186 ,282* ,438** 1 

Sig. (2-tailed) 0,651 0,551 0,291 0,876 0,627 0,03 0,115 0,016 0  

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Privatägda företag 

 

 

 

 

 

 Correlations           

Fråga nr  10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 

10 Pearson Correlation 1          

Sig. (2-tailed)           

N 32          

11 Pearson Correlation 0,045 1         

Sig. (2-tailed) 0,805          

N 32 32         

12 Pearson Correlation 0,08 ,378* 1        

Sig. (2-tailed) 0,662 0,033         

N 32 32 32        

13 Pearson Correlation 0,128 ,749** 0,342 1       

Sig. (2-tailed) 0,485 0 0,055        

N 32 32 32 32       

15 Pearson Correlation -0,183 -0,308 -0,282 -,451** 1      

Sig. (2-tailed) 0,315 0,086 0,118 0,009       

N 32 32 32 32 32      

16 Pearson Correlation -0,169 0,22 0,087 0,336 -0,227 1     

Sig. (2-tailed) 0,355 0,227 0,636 0,06 0,211      

N 32 32 32 32 32 32     

17 Pearson Correlation -0,099 ,359* 0,092 ,525** -0,141 ,832** 1    

Sig. (2-tailed) 0,59 0,044 0,616 0,002 0,442 0     

N 32 32 32 32 32 32 32    

18 Pearson Correlation -0,08 0,292 -0,041 0,148 0,018 ,598** ,520** 1   

Sig. (2-tailed) 0,664 0,104 0,823 0,418 0,92 0 0,002    

N 32 32 32 32 32 32 32 32   

19 Pearson Correlation -0,058 0,083 0,308 -0,015 0,067 0,197 0,184 0,111 1  

Sig. (2-tailed) 0,753 0,651 0,086 0,934 0,716 0,28 0,313 0,544   

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32  

20 Pearson Correlation -0,078 0,159 -0,304 -0,073 -0,19 0,046 0,132 0,114 0,016 1 

Sig. (2-tailed) 0,67 0,385 0,091 0,692 0,299 0,801 0,47 0,534 0,933  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



	  

	  

Bilaga 4 
 

Total Variance Explained 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,663 33,284 33,284 1,722 21,524 21,524 1,884 23,549 23,549 

2 1,692 21,146 54,430 1,738 21,726 43,250 1,130 14,122 37,671 

3 1,004 12,556 66,986 ,512 6,400 49,650 ,958 11,979 49,650 

4 ,854 10,671 77,657       

5 ,647 8,085 85,742       

6 ,518 6,473 92,215       

7 ,357 4,465 96,680       

8 ,266 3,320 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Appendix 
I detta kapitel presenteras utdrag ur K2 och K3 och de regler som anses vara viktiga att jämföra 

för undersökningen på fastighetsföretagen. De regler som finns presenterade är regler som berör 

fastigheter och skillnader i värdering och avskrivningar i och med komponentmetoden i K3. 

K2  

Kapitel 10 – Immateriella och materiella anläggningstillgångar  

 

Grundläggande bestämmelser  

En eller flera immateriella eller materiella anläggningstillgångar?  

10.1. Delar av en enhet utgör tillsammans en anläggningstillgång om varje del är nödvändig för att 

enheten ska kunna fungera i enlighet med sin grundläggande funktion. Även delar som har ett 

naturligt inbördes samband och förvärvas för att användas som en enhet utgör en 

anläggningstillgång. 

 

Immateriell eller materiell anläggningstillgång?  

10.2. En anläggningstillgång som består av både immateriella och materiella delar ska anses vara 

materiell om den materiella delen utgör 50 procent eller mer av det sammanlagda 

anskaffningsvärdet vid investeringstidpunkten. 

 

Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar  

Gemensamma bestämmelser 

4 kap. 4§ ÅRL Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt 

över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2§ skall 

anses uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan 

fastställas. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om 

detta. I noten skall i så fall också anges skälen för den längre avskrivningstiden. Avskrivningar skall 

redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det finns särskilda skäl och 

är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173). 10.16. Nyttjandeperioden är den tid som 

företaget avser att nyttja tillgången. Nyttjandeperioden får bestämmas i enlighet med punkterna 

10.23, 10.24, 10.26 och 10.27.  

 

10.17. Varje anläggningstillgång ska skrivas av för sig.  



	  

	  

10.18. Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång ska skrivas av 

gemensamt om inte annat följer av andra eller tredje styckena. Mark, markanläggning, byggnad, 

byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör separata 

avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig. Tillkommande utgifter avseende andra tillgångar 

än som anges i andra stycket utgör inte en separat avskrivningsenhet.  

10.19. Avskrivning ska påbörjas det år tillgången tas i bruk. När det gäller byggnad som förvärvas 

får avskrivning påbörjas första året företaget redovisar byggnaden i balansräkningen även om den 

inte tagits i bruk. Avskrivning får göras med lika stora belopp varje år oavsett om tillgången varit i 

bruk endast en del av räkenskapsåret. Avskrivning behöver inte göras det år tillgången avyttras.  

10.20. Avskrivning ska göras även om tillgångens redovisade värde understiger dess verkliga värde.  

10.21. Avskrivning får göras genom att det totala anskaffningsvärdet skrivs av till dess tillgångens 

redovisade värde är noll kronor. Avskrivning får även göras genom att det totala anskaffningsvärdet 

minskat med ett fastställt restvärde skrivs av till dess tillgångens redovisade värde motsvarar 

restvärdet. Denna metod ska tillämpas på samtliga delposter av samma slag. Det fastställda 

restvärdet ska motsvara vad företaget förväntas få för tillgången efter nyttjandeperiodens slut efter 

avdrag för kostnader i samband med avyttringen. Restvärdet ska fastställas i 

anskaffningstidpunktens rådande prisnivå. Andra stycket får inte tillämpas vid avskrivning av 

byggnader eller om företaget tillämpar punkt 10.23, 10.24 eller 10.26. 

10.22. Fastställd avskrivningsplan ska omprövas endast om nedskrivning gjorts eller om planen är 

uppenbart felaktig. 

 

Byggnader och mark  

10.25. Mark får inte skrivas av.  

10.26. Nyttjandeperioden för markanläggningar får bestämmas till a) 10 år för täckdiken och 

skogsvägar, samt b) 20 år för övriga markanläggningar.  

 

10.27. Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får bestämmas till vad 

som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader. 

10.28. Uppskrivning av byggnad ska skrivas av under byggnadens återstående nyttjandeperiod. 

 

Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar 

4 kap. 5§ första och fjärde styckena ÅRL. Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre 

värde än det värde som följer av 3§ och 4§ första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre 



	  

	  

värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar och återföringar som 

avses i första och tredje styckena skall redovisas i resultaträkningen. 

 

Byggnader och mark  

10.34. Är det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på balansdagen 

betydligt understiger det redovisade värdet, ska företaget göra en uppskattning av den enskilda 

tillgångens återstående värde i företaget och skriva ned tillgången till detta värde. 

K3  

Kapitel 2 – Begrepp och principer 

Tillämpningsområde 

Allmänt råd 

2.1 När en finansiell rapport upprättas ska begrepp och principer i detta kapitel tillämpas, om inte 

annat anges i lag, annan författning eller i särskilda regler i detta allmänna råd. 

Kommentar 

Enligt punkt 3.2 är en finansiell rapport en koncernredovisning eller en årsredovisning. Kapitlet 

behandlar grundläggande principer och värderingsgrunder samt innehåller definitioner och kriterier 

för att redovisa en tillgång, skuld, intäkt eller kostnad i balansräkningen respektive 

resultaträkningen. Syftet med en finansiell rapport är att tillhandahålla information om ett företags 

finansiella ställning, resultat och kassaflöden. Informationen ska vara användbar som underlag för 

användarnas beslut i ekonomiska frågor. 

Grundläggande principer 

Lagtext 

2 kap. 4 § ÅRL Vid upprättandet av balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall följande 

iakttas: 

1. Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet. 

2. Samma principer för värdering, klassificering och indelning av de olika posterna och, i 

förekommande fall, delposterna skall konsekvent tillämpas från ett räkenskapsår till ett annat. 

3. Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall göras med 

iakttagande av rimlig försiktighet. Detta innebär särskilt att 

a) endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen, 

b) hänsyn skall tas till alla ekonomiska förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller 

tidigare räkenskapsår, även om dessa förpliktelser blir kända först efter räkenskapsårets utgång men 

före upprättandet av årsredovisningen, och att 



	  

	  

c) hänsyn skall tas till värdenedgångar oavsett om resultatet för räkenskapsåret är en vinst eller en 

förlust. 

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas med oavsett tidpunkten för 

betalningen. 14 (254) 

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och, i förekommande fall, delposter består 

av skall värderas var för sig. 

6. Tillgångar och avsättningar eller skulder får inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och 

kostnader kvittas mot varandra. 

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår skall stämma överens med den utgående balansen för 

det närmast föregående räkenskapsåret. Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med 2 och 3 

§§, får avvikelse göras från vad som föreskrivs i första stycket. I så fall skall upplysning om skälen 

för avvikelsen och en bedömning av dess effekt på företagets ställning och resultat lämnas i en not. 

Lag (2004:1173) 

Kommentar 

När en finansiell rapport upprättas ska hänsyn tas till ett antal grundläggande redovisningsprinciper. 

Vissa av principerna framgår av 2 kap. 4 § ÅRL. Enligt 7 kap. 7 § ÅRL tillämpas 2 kap. 4 § även 

för koncernredovisningen. 

 

Kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar 

Allmänt råd  

17.4  Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa.  

 

Kommentar  

Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter som förbrukas 

väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande byggnad, är mark en sådan komponent 

som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal betydande komponenter såsom stomme, 

stammar, fasad, tak och liknande. Dessa komponenter har vanligtvis väsentligt olika 

nyttjandeperioder och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin förbrukning.  

 

Fördelning av anskaffningsvärdet på komponenter  

Allmänt råd  

17.11 



	  

	  

Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter 

vara väsentlig, ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa.  

 

Kapitel 16 Upplysningar om förvaltningsfastigheter. 

Upplysningar  

Allmänt råd  

16.4 Ett Företag ska lämna följande upplysningar om förvaltningsfastigheter, åtminstone på 

aggregerad nivå:  

a)Redovisat värde.  

b)Verkligt värde.  

c)Metoder och betydande antaganden som använts för att fastställa verkligt värde.  

d)I vilken utsträckning verkligt värde baserats på värdering utförd av en oberoende värderingsman.  

e) Om det finns begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att disponera 

hyresinkomst eller försäljningslikvid.  

f) Väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller förbättra 

förvaltningsfastigheterna 

Upplysningar enligt första stycket b–d behöver endast lämnas om värdet kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt och uppgifterna kan tas fram utan oskälig kostnad.  

  

Kapitel 27 Nedskrivningar  

4 kap.5 § ÅRL  

Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 § och 4 § 

första stycket, skall tillgången skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att 

värdenedgången är bestående. En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde 

som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas att värdenedgången är bestående. En 

nedskrivning enligt första eller andra stycket skall återföras, om det inte längre finns skäl för den. 

Nedskrivningar och återföringar som avses i första–tredje styckena skall redovisas i 

resultaträkningen 

Allmänt råd 27.2 

Ett Företag ska skriva ned en tillgång endast om återvinningsvärdet är lägre än tillgångens 

redovisade värde. I det fallet ska det redovisade värdet skrivas ned till återvinningsvärdet.  

Kommentar  

Enligt punkt 27.2 ska en tillgång skrivas ned om tillgångens redovisade värde överstiger 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet återspeglar en bedömning av de kassaflöden som tillgången 



	  

	  

genererar under hela sin återstående nyttjandeperiod (se punkt 27.5). Det innebär att det finns en 

långsiktighet i bedömningen som gör att kriteriet i ÅRL om att värdenedgången ska vara bestående 

kan anses uppfyllt. 

 

Utdrag ur ÅRL (Lagen, 2013-11-01) 

4 kap. Värderingsregler 

Vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 

 1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i 

verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. 

Om företaget drivs av en fysisk person eller ett dödsbo, får djur i jordbruk eller renskötsel anses 

som omsättningstillgång oavsett avsikten med innehavet. Lag (1999:1112). 

 

2 § Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten som är av väsentligt värde 

för rörelsen under kommande år får tas upp som immateriell anläggningstillgång. Detsamma gäller 

utgifter för koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter och liknande rättigheter och 

tillgångar samt ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar 

som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill). 

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller motsvarande eller för företagets 

förvaltning får inte tas upp som tillgång. Lag (1999:1112). 

 

Anskaffningsvärde för anläggningstillgångar 

 3 § Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv 

eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §. 

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är 

direkt hänförliga till förvärvet. 

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan 

hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. 

Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång får räknas in i 

anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Om ränta har räknats in i 

anskaffningsvärdet, ska en upplysning om detta lämnas i en not. 

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har 

lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. Lag (2011:1554). 

 

Avskrivning av anläggningstillgångar 



	  

	  

 4 § Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod skall skrivas av systematiskt över denna 

period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång som avses i 2 § skall anses uppgå 

till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas. Om en 

sådan längre avskrivningstid tillämpas, skall det i en not lämnas upplysning om detta. I noten skall i 

så fall också anges skälen för den längre avskrivningstiden. 

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen. Annan redovisning får dock tillämpas, om det 

finns särskilda skäl och är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§. Lag (2004:1173). 

 


