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Förord 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som har tagit sig tid att delta i 

undersökningen. Ett extra stort tack vill vi rikta till Gävle Fastigheter AB som deltog i 

pilotundersökningen. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Arne Fagerström och 

biträdande handledare Annika Lake.   

 

Magnus Kaulich och Gustav Cámel 
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Sammanfattning  

Titel: Komponentavskrivning inom fastighetsbranschen – Hur kommer metoden tillämpas i 

praktiken och varför? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Magnus Kaulich och Gustav Cámel 

Handledare: Arne Fagerström 

Biträdande handledare: Annika Lake 

Datum: 2014-06 

Syfte: Denna studie har fyra delsyften. Det första delsyftet är att undersöka hur 

fastighetsföretagen delar in sina byggnader i olika komponenter. Det andra delsyftet är att 

undersöka om införandet av komponentavskrivning innebär någon förändring i 

avskrivningstakt. Det tredje delsyftet är att undersöka vad representanter för 

fastighetsföretagen anser om komponentavskrivningen. Det fjärde och sista delsyftet är att 

undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka eventuella skillnader i indelningen av 

komponenter, bedömningen av avskrivningstakt och vad representanterna för 

fastighetsföretagen anser om komponentmetoden. 

Metod: Denna studie är utförd med en positivistisk anda och kan klassificeras som 

Mainstream accounting research. Studien har en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 

Empirin består av en enkätundersökning och populationen utgörs av samtliga större onoterade 

fastighetsföretag i Sverige. En del data hämtas också från företagens årsredovisningar. Det 

insamlade materialet presenteras i diagram och tabeller och analyseras sedan med hjälp av 

statistiska mått.  

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att indelningen av komponenter skiljer 

sig i stor utsträckning mellan företagen. Resultatet visar även att avskrivningstakten i 

genomsnitt har ökat efter införandet av komponentmetoden. Företagens inställning till 

införandet skiljer sig. Vissa företag är mycket positiva och menar att metoden leder till en 

mer rättvisande bild av värdet medan andra är negativa och menar att nyttan inte överstiger 

kostnaden. Enkelhet, osäkerhet och ägarstruktur visade sig ha en inverkan på företagen 

medan storlek, resultat och skuldsättning inte visade sig ha det. 

Förslag till vidare forskning: Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om 

inställningen har förändrats när den arbetskrävande övergångsfasen nått sitt slut. Ett annat  

förslag är att undersöka om metoden har lett till högre redovisade värden och om detta får 

någon inverkan på företagens investeringsbeslut. Ytterligare ett förslag är att vidare 

undersöka de faktorer som i denna studie inte visade sig ha någon inverkan på företagen 

samt att undersöka andra faktorer som t.ex. skatt och marknadssituation.   

Nyckelord: Komponentavskrivning, fastighetsföretag, redovisningsval, avskrivning och 

K3. 
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1. Inledning 

Studien inleds med en beskrivning av problemets bakgrund som sedan går över till en 

problemdiskussion. Denna problemdiskussion mynnar i sin tur ut i fyra forskningsfrågor som 

ligger till grund för uppsatsens syfte. Avslutningsvis görs en redogörelse för studiens 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Som en effekt av att den globaliserade handeln har ökat och att kapital flödar mellan länder i 

allt större utsträckning har harmoniseringsbehovet av redovisningen ökat (Haddad och Barlev, 

2007). Harmoniseringsprocessen definieras av Haskins, Ferris och Selling (1996, s.29) enligt 

följande: “The process of bringing international accounting standards into some sort of 

agreement so that the financial statements from different countries are prepared according to a 

common set of principles of measurement and disclosure”
1
. 

Syftet med redovisningen är enligt Alexander och Jermakowicz (2006) att ge intressenterna 

den information som är nödvändig för beslutsfattande. Det faktum att det existerar olika 

redovisningsprinciper minskar enligt Hill (1999) jämförbarheten mellan företag i olika länder. 

Detta kan i sin tur leda till att investerare undviker att investera i företag i främmande länder 

som använder andra redovisningsprinciper eftersom osäkerheten är för hög. Det fria flödet av 

kapital hämmas och det blir svårare för företag att hitta finansiärer. (KPMG, 2002) Syftet med 

harmoniseringen är att komma fram till internationellt accepterade redovisningsprinciper för 

att öka jämförbarheten mellan företag i olika länder.  

Harmoniseringsprocessen har pågått under många år. Enligt Epstein och Mirza (2001) började 

den någon gång under 60-talet. Sedan dess har olika organ arbetat tillsammans för en ökad 

harmonisering av redovisningen. Ett viktigt skede i harmoniseringsprocessen var när EU år 

2002 beslutade att alla listade bolag i medlemsländerna var tvungen att följa IFRS från och 

med 1 januari 2005 (Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski, 2006).  IFRS är en internationell 

redovisningsstandard för listade bolag som är utvecklat av IASB. Denna organisation har även 

utvecklat en förenklad variant av IFRS som benämns IFRS for SME som gäller för onoterade 

bolag. Det är detta förenklade regelverk som har legat till grund för utvecklingen av K3-

regelverket i Sverige. (Törning, 2010)  

Bokföringsnämnden (BFN) startade K-projektet, som K3-regelverket är en del av, år 2004 

efter att de beslutat att ändra inriktningen på normgivningsarbetet. Anledningen till detta var 

att de ansåg att den tidigare normgivningen för icke noterade bolag inte följde den 

internationella utvecklingen. (BFN, 2004) K3-regelverket började gälla från och med 1 

januari 2014 i Sverige och gäller för stora onoterade företag. Regelverket innebär en hel del 

förändringar i redovisningen för dessa företag. En förändring som har väckt extra mycket 

uppmärksamhet är införande av komponentavskrivning. (Pramhäll, 2010) 

                                                             
1
 Översättning: ”Processen av att föra samman internationella redovisningsstandarder så att finansiella 

rapporter från olika länder utformas utifrån gemensamma principer”. 
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Det som skiljer sig mellan komponentavskrivning och de traditionella avskrivningsmetoderna 

är hur företagen ska betrakta en materiell anläggningstillgång. Tidigare betraktades en 

materiell anläggningstillgång som en enda enhet som skrevs av systematiskt under dess 

nyttjandeperiod. Med komponentmetoden ska istället en materiell anläggningstillgång 

betraktas som en enhet bestående av flera olika komponenter. (Pramhäll, 2010)  

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med avskrivningar är enligt Wright (1964) att det ska återspegla slitaget av en tillgång 

och att det ska kostnadsföras successivt under dess nyttjandeperiod. Andrew och Pitt (2006) 

förklarar också, likt Wright, att syftet med avskrivningar är att periodisera utgiften för 

tillgången mellan åren men menar även att avskrivningar har ett finansiellt syfte. De menar att 

avskrivningar kan betraktas som en sorts avsättning för att kunna återanskaffa en likvärdig 

tillgång när den befintliga tillgångens nyttjandeperiod nått sitt slut. Stárová och Čermáková 

(2010) beskriver att de traditionella avskrivningsmetoderna inte har levt upp till dessa syften 

på ett optimalt sätt. De menar istället att den nya komponentavskrivningsmetoden är ett bättre 

alternativ eftersom den avspeglar slitaget på ett bättre sätt och på så vis ger en mer rättvisande 

bild. Komponentavskrivningen menar de även är ett bättre alternativ eftersom den ger ett 

jämnare resultat över åren (Stárová och Čermáková, 2010).  

Den så kallade komponentansatsen innebär som sagt att företagen ska dela in materiella 

anläggningstillgångar i olika komponenter. Dessa komponenter ska sedan skrivas av var för 

sig över respektive nyttjandeperiod. Vid utbyte av en komponent ökar den materiella 

anläggningstillgångens redovisade värde med skillnaden mellan anskaffningsvärde på den nya 

komponenten och restvärdet på den utbytta komponenten. (Stárová och Čermáková, 2010) De 

enda kriterierna som måste uppfyllas för att det ska räknas som en komponent är enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR, 2012:1), p.17.4 och 17.11, att den ska utgöra en 

väsentlig del av tillgången och att komponentens nyttjandeperiod avsevärt skiljer sig från den 

övriga tillgången. Dessa vaga riktlinjer har lett till att metoden har fått utstå en del kritik 

eftersom företagen själva måste avgöra vad som är en betydande komponent och dessutom 

uppskatta dess livslängd. En organisation som belyser detta problem är Pwc (2013):  

”K3 kräver att betydande komponenter särredovisas. En svår fråga att bedöma är vad som 

menas med en betydande komponent. Både K3 och IFRS ger mycket lite vägledning i denna 

fråga. Det ställer därför stora krav på gott omdöme hos de som upprättar finansiella rapporter 

och förståelse för vad som är syftet med reglerna om komponenter” (Pwc, 2013) 

I en studie där Colyvas (2009) diskuterar hur kravet på att använda komponentavskrivning i 

Sydafrika har påverkat företagen belyser även han dessa problem. Han menar att 

uppdelningen av komponenter innebär subjektiva bedömningar för företagen och att 

komponentmetoden leder till ökade administrativa kostnader. 

En bransch som har mycket materiella anläggningstillgångar och därmed kommer att 

påverkas av införandet av komponentavskrivning i betydande omfattning är 

fastighetsbranschen. Enligt kommentarerna till BFNAR (2012:1), p.17.4 är en byggnad ett 
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exempel på en materiell anläggningstillgång som består av ett flertal betydande komponenter 

som t.ex. stomme, stammar, fasad, tak osv. Eftersom en byggnad består av många tänkbara 

komponenter är det en relativ komplex tillgång att dela upp. I ett remissvar uttrycker sig 

Svenskt näringsliv (2010) på följade sätt:  

 

”Svenskt Näringsliv ställer sig starkt kritiskt till det föreslagna kravet om 

komponentfördelning av tillgångar, framför allt vad gäller byggnader. Byggnader är mycket 

komplexa tillgångar och ett sådant krav på komponenturskiljning skulle öka företagens 

administrativa börda mycket påtagligt och därmed bli mycket kostsamt”. (Svenskt näringsliv, 

2010) 

 

Även Rindstig (2011) är kritisk mot införandet av komponentavskrivning för just 

förvaltningsfastigheter och menar att det kommer innebära allt för mycket arbete och 

kostnader för fastighetsföretagen. Om ett företag har 500 fastigheter som är indelade i 10 

komponenter och beräknas ha fem investeringstillfällen vardera innebär det att företaget 

kommer att ha 25 000 avskrivningsplaner att hantera. Rindstig (2011) menar att detta 

extraarbete inte överstigs av nyttan som komponentmetoden medför och tycker att 

förvaltningsfastigheter därför inte bör omfattas av regeln. Han menar att 

komponentavskrivningen är teoretiskt tilltalande och att metoden kan vara passande för t.ex. 

industriföretags produktionstillgångar men inte för förvaltningsfastigheter. 

Trots denna kritik menar Nordlund och Lundqvist (2010) att komponentavskrivningen är en 

bättre metod än de traditionella. De anser att avskrivningen av fastigheter i Sverige inte har 

återspeglat slitaget och att företagen historiskt sett har använt sig av en allt för lång 

avskrivningstid. De menar att nyttjandeperioden för en byggnad aldrig kan vara längre än den 

vägda nyttjandeperioden av komponenterna som byggnaden består av. Med en avskrivning 

som är uppdelad på komponenter kommer avskrivningstiden enligt författarna troligtvis att 

minska, vilket de menar kommer att spegla verkligheten på ett bättre sätt.  

Enligt Stárová och Čermáková (2010) får bedömningar om vad som är en betydande 

komponent stor betydelse i resultat- och balansräkningen. Vilken betydelse bedömningar har 

kan illustreras utifrån följande exempel: Ett företag innehar en byggnad som består av bl.a. 

fönster som måste bytas ut vart 30:e år. Om dessa fönster inte betraktas som en betydande 

komponent i redovisningen får det följden att utgifterna för bytet kommer kostnadsföras 

direkt vart 30:e år som löpande underhåll. Om fönstren istället betraktas som en betydande 

komponent kommer utgifterna för bytet att aktiveras i balansräkningen och skrivas av på 30 

år. Beroende på företagets bedömning kommer redovisningen visa två helt olika bilder av 

samma verklighet, vilket kan försvåra intressenternas användning av informationen. (Stárová 

och Čermáková, 2010)  

Enligt Clarkson (1995) har ett företag både primära och sekundära intressenter. Primära 

intressenter förklarar han är de som är nödvändiga för företagets överlevnad, som t.ex. 

aktieägare, kunder och banker. Sekundära intressenter är de som påverkar företaget men inte 

är nödvändiga för dess överlevnad. Beroende på ägarstruktur kommer företagets primära 

intressenter att skilja sig åt. De offentliga företagen ägs av staten eller kommunen och en av 
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deras viktigaste primära intressenter är enligt Daniels och Daniels (1991) medborgare och 

skattebetalare. Trots att dessa intressenter inte är speciellt intresserade av kommunala företags 

redovisning har de enligt Chan (2003) ändå rätt att få veta hur de allmänna medlen förvaltas. 

De kommunala företagen har på så vis ett ansvar gentemot samhället att redovisa på ett tydligt 

sätt hur resurserna används (Mack och Ryan, 2006). Kommunala företag karaktäriseras 

dessutom av att ha många och relativt heterogena intressenter vilket leder till att företagen 

inom denna sektor har många olika behov att tillgodose med redovisningen. (Stalebrink och 

Sacco, 2006) Denna typ av intressenter som inte har någon nära relation till företaget kallar 

Nobes (1998) för “outsiders”. Dessa intressenter är inte delaktiga i den vardagliga driften och 

är på så vis i stort behov av den finansiella informationen som ges ut i form av rapporter. 

Ägarstrukturen kan alltså ha en inverkan på företagens redovisning. Berger och Udell (1998) 

menar att storleken är en annan variabel som påverkar företagens redovisning. De menar att 

större företag generellt har ett större intresse av att ge ut mer information i sina rapporter. 

Detta menar Alsaeed (2006) bl.a. beror på att dessa företag i regel har tillgång till mer resurser 

och att de oftare utsätts för en starkare offentlig granskning.  

Enkelhet har visat sig vara av stor vikt för företag vid val av avskrivningsmetod (Ogunba, 

2011; Dey, Grinyer, Sinclair och El-Habashy, 2009). Eftersom företagen tillåts ha ett relativt 

stort handlingsutrymme vid tillämpningen av komponentmetoden kan det därför antas att 

företagen tillämpar regeln på ett sätt som gör det så enkelt som möjligt. Genom att använda en 

viktad avskrivning vid övergången och att dela in anläggningstillgången i få komponenter blir 

användandet av metoden en aning mindre komplicerat (Föreningen Auktoriserade Revisorer 

[FAR], 2013). Osäkerhet har visat sig vara mycket vanligt förekommande vid stora 

förändringar (Muller, 2006) vilket också kan påverka företagen vid indelningen av 

komponenter. Brouthers, O’Donnell och Hadjimarcou (2005) menar nämligen att företag har 

en tendens att imitera andra organisationer när de ställs inför osäkerhet. 

Företagets skuldsättningsgrad är förhållandet mellan de totala skulderna och det egna 

kapitalet. Detta förhållande menar Dey, Grinyer, Sinclair och El-Habashy (2007) kan påverka 

hur företagen väljer att redovisa. Företag med hög skuldsättningsgrad har nämligen en tendens 

att använda sig av resultathöjande redovisningsmetoder för att bl.a. öka möjligheten att låna 

mer kapital i framtiden. Enligt Burgstahler och Dichev (1997) visar även företag en tendens 

att vilja undvika att presentera resultatförsämringar och förluster i deras finansiella rapporter 

vilket leder till att företag som riskerar detta väljer redovisningsmetoder som förmildrar denna 

effekt. 

För att komponentavskrivning ska ge en mer rättvisande bild av verkligheten förutsätter det 

att företagen delar in byggnaden i komponenter på ett sätt som återspeglar verkligheten. Som 

nämnts tidigare ska komponenten utgöra en väsentlig del av tillgången samt ha en 

nyttjandeperiod som avsevärt skiljer sig från övriga byggnaden. Riktlinjerna för detta är som 

tidigare nämnts mycket vaga vilket kan bidra till att denna indelning kommer att skilja sig 

mellan företagen. Kan faktorer som ägarstruktur, storlek, enkelhet, skuldsättningsgrad, 

resultat och osäkerhet ha påverkan på dessa bedömningar och kommer avskrivningstiden att 

bli kortare? Åsikterna kring den nya metoden har som beskrivits varit varierande där en del är 

positiva och menar att den ger en mer rättvisande bild medan andra är negativa och menar att 
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metoden är svårhanterlig i praktiken och kommer att leda till högre administrativa kostnader. 

Detta väcker också en undran om vad företagen själva anser om den nya 

avskrivningsmetoden, nu när de flesta företagen har kommit relativt långt in i processen. 

Utifrån denna problemdiskussion kan följande forskningsfrågor sammanställas:  

 Hur delar fastighetsföretagen upp byggnader på olika komponenter? 

 Har avskrivningstakten förändrats i jämförelse med den tidigare metoden? 

 Vad anser representanterna för fastighetsföretagen om komponentavskrivningen? 

 Vilka faktorer kan tänkas påverka eventuella skillnader i indelningen av komponenter, 

bedömningen av avskrivningstakt och vad representanterna för fastighetsföretagen 

anser om komponentmetoden? 

1.3 Syfte 

Denna studie har fyra delsyften. Det första delsyftet är att undersöka hur fastighetsföretagen 

delar in sina byggnader i olika komponenter. Det andra delsyftet är att undersöka om 

införandet av komponentavskrivning innebär någon förändring i avskrivningstakt. Det tredje 

delsyftet är att undersöka vad representanter för fastighetsföretagen anser om 

komponentavskrivningen. Det fjärde och sista delsyftet är att undersöka vilka faktorer som 

kan tänkas påverka eventuella skillnader i indelningen av komponenter, bedömningen av 

avskrivningstakt och vad representanterna för fastighetsföretagen anser om 

komponentmetoden. 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien är avgränsad till att endast undersöka svenska större onoterade 

fastighetsföretag. Vilka fastighetsföretag som anses vara större är de som uppfyller kriterierna 

i Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554): 

” – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:  

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 80 miljoner kronor…” (1:3 p.4) 
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2. Metod 

I detta kapitel ges en noggrann genomgång av hur denna studie har genomförts. Inledningsvis 

presenteras olika traditioner inom företagsekonomisk forskning för att ge läsaren en 

förståelse för vilken tradition denna studie tillhör. Vidare beskrivs de olika vägval som gjorts 

angående bl.a. forskningsansats, forskningsdesign, datainsamling och dataanalys. Detta görs 

för att öka tillförlitligheten av arbetet samt för att ge läsaren en möjlighet att göra en kritisk 

granskning. 

2.1Traditioner inom företagsekonomisk forskning 

Det finns två huvudsakliga traditioner inom företagsekonomisk forskning. Den ena är den 

positivistiska och den andra är den tolkningsinriktade traditionen. Den positivistiska 

traditionen kommer ursprungligen från naturvetenskapen och förespråkar därför metoder som 

används inom denna forskning vid undersökning av den sociala verkligheten. Inom denna 

tradition anses kunskap uppnås genom logiken och människans fem sinnen. Positivistisk 

forskning lägger stor vikt vid objektivitet. Forskaren ska ha ett neutralt förhållningssätt till det 

som undersöks för att undvika att personliga värderingar påverkar resultatet av forskningen. 

Den tolkningsinriktade traditionen är mer humanistisk eftersom den utöver logiken och de 

fem sinnena utgår från inkännandet. Inom denna tradition är förståelse för olika handlingar 

viktigt, till skillnad från den positivistiska traditionen där störst vikt läggs vid att belysa dem. 

Förespråkare för denna tradition menar att det är lättare att tolka människors beteende och 

handlingar genom att förstå hur människor fungerar. Inom denna tradition anses det inte 

finnas någon frikopplad kunskap, utan den anses komma från oss själva. (Thurén, 2007) 

Den här studien har utförts inom den positivistiska traditionen eftersom det i studien 

eftersträvas ett objektivt förhållningssätt samt att det är viktigt att resultatet av forskningen 

ska kunna generaliseras. Denna studie har också ett fokus på siffror och statistiska samband 

vilket är viktigt inom den positivistiska traditionen. Objektiviteten i studien uppnås genom att 

bearbetning av teorier och tidigare forskning undviks i största möjliga mån. Urvalet tas 

dessutom fram slumpmässigt med statistiska metoder vilket förklaras utförligare under avsnitt 

2.7 Urval. Enligt Bryman och Bell (2011) präglas en studie alltid av en del subjektiva 

bedömningar men genom dessa åtgärder undviks personliga värderingar i största möjliga mån, 

vilket stärker studiens objektivitet.  

2.2 Klassificering av redovisningsforskning 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) förklarar att det finns flera olika typer av 

redovisningsforskning. Hopper och Powell (1985) har gjort en känd indelning av 

redovisningsforskning där de tar upp tre kategorier: Mainstream accounting research, 

Interpretive reserarch och Critical accounting reserach. De påstår att den här indelningen inte 

går att använda för all forskning inom redovisning men att den ändå skapar en bra överblick. 

(Ryan et al., 2002) Den används i den här studien för att förklara vilka olika typer av 
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tillvägagångssätt som finns inom redovisningsforskningen och för att sedan underlätta för 

läsaren att förstå var denna studie hamnar i klassificeringen.  

Utifrån denna indelning av redovisningsforskning har Hopper och Powell (1985) skapat en 

modell. Modellen bygger på Burrell och Morgans (1979) tidigare klassificering av 

organisationsforskning där de gör en indelning i fyra kategorier: Functionalism, Interpretive, 

Radical humanism och Radical structuralism. Denna klassificering bygger på två 

dimensioner, nämligen “The nature of social science” och “The nature of society”. Den 

förstnämnda dimensionen återfinns i varsin ände av den horisontella axeln i Hopper och 

Powells modell och har benämningarna ”Subjectivism” och ”Objectivism”. Den vertikala 

axeln i modellen har två poler som benämns “Radical change” och “Regulation” och används 

för att förklara Burrells och Morgans andra dimension, alltså “The nature of society”. 

 
Modell 1: Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002, s.40) 

 

Mainstream accounting research, som återfinns i högra hörnet av den nedre delen av 

modellen, är främst intresserad av redovisningens funktion. Denna kategori av 

redovisningsforskning påminner mycket om funktionalismen som har en objektiv syn på 

världen och ett intresse för reglering. Mainstream accounting research har en objektiv syn på 

samhället samtidigt som det finns ett antagande om att individuellt beteende är förutbestämt. 

Forskare inom denna kategori använder sig av empiriska observationer och har en positiv 

forskningsmetod. (Ryan et al., 2002) Inom denna typ av redovisningsforskning anses teori och 

empiri vara oberoende av varandra och en kvantitativ metod brukar föredras för att kunna 

generalisera resultaten från forskningen. Forskaren ska dessutom vara passiv i sina 

observationer och på ett rationellt sätt jobba mot de uppsatta målen. (Chua, 1986) 

Längst ned i det vänstra hörnet av modellen återfinns Interpretive research som har ett intresse 

av att försöka förstå den sociala naturen av redovisningspraxis. Denna typ av 

redovisningsforskning försöker skapa en förståelse för vardagens sociala karaktär och 

teoretisk kunskap används för att förklara mänskliga avsikter. Verkligheten anses inom 

Interpretive research skapas genom mänskliga interaktioner. (Ryan et al., 2002) 
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Critical accounting research återfinns längst upp i mitten av tabellen. Anledningen till att den 

är placerad i mitten av modellen är för att Hopper och Powell (1985), till skillnad från 

Burrells och Morgan (1979), valde att slå ihop de två begreppen ”Radical structuralism” och 

”Radical humanism”. Radical structuralism är forskning som anser att samhället formas av 

sociala strukturer medan Radikal humanism är forskning som menar att samhället skapas och 

består av individuella sociala aktörer. Inom Critical accounting research anses kunskap om 

sociala aktörer kunna förstås genom att studera den historiska utvecklingen och de 

förändringar som har skett. (Ryan et al., 2002) 

Denna studie tillhör Mainstream accounting research eftersom ett mål med denna 

undersökning är att kunna generalisera resultatet till en större population och för att den utförs 

på ett så objektivt sätt som möjligt. Studien vill skapa en bred och inte en djupgående 

förståelse kring hur företag behandlar den nya avskrivningsmetoden. 

2.3 Forskningsansats 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt vid forskning. 

Den första är den deduktiva ansatsen som utgår från teorin för att sedan prövas i praktiken. 

Den andra kallas för den induktiva ansatsen och har en omvänd utgångspunkt, d.v.s. den utgår 

från praktiken och mynnar ut i teori. De menar dock att forskning oftast använder en 

kombination av dessa ansatser (abduktiv ansats) men att det finns en tendens åt det ena eller 

andra hållet. Denna studie har en deduktiv ansats vilket enligt Thurén (2007) är den vanligast 

förekommande ansatsen vid naturvetenskaplig forskning. Eftersom denna studie är inom den 

positivistiska traditionen som har en stark koppling till naturvetenskapen är detta ett naturligt 

val. Studien använder tidigare forskning för att identifiera faktorer som kan tänkas påverka 

företagens hantering av komponentmetoden och vad de anser om den. Dessa faktorer 

sammanställs i en s.k. A priori-modell och testas sedan i praktiken. Det empiriska utfallet 

ställs sedan mot A priori-modellen och ligger till grund för ny förfinad modell som 

presenteras i analysen. Där belyses vilka faktorer som påverkar företagen samt vilka som inte 

gör det.   

Kritik som riktats mot denna typ av ansats är att forskaren som utgår ifrån teorin kan ha en 

tendens att bli något styrd av tidigare forskning som gjorts inom området. På så vis kan viktig 

information gå förlorad eftersom uppmärksamheten styrs av den tidigare forskningen. 

(Jacobsen, 2002) Eftersom denna studie har till syfte att utforska ett relativt obeforskat 

område inom redovisningen är detta inget stort problem. Med tanke på att 

komponentavskrivning är en ny avskrivningsmetod finns det mycket begränsad forskning 

kring användandet av denna metod. För att komma runt detta problem söker denna studie 

istället stöd från annan forskning kring redovisningsval.   

2.4 Forskningsdesign 

Enligt Starr (2012) är kvantitativ och kvalitativ metod två olika forskningsmetoder som 

används inom forskning. Den kvalitativa metoden används främst när forskaren vill skapa en 
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djup förståelse för undersökningsobjektet. Metoden förknippas ofta med fallstudier och 

djupgående intervjuer (Starr, 2012). Data som samlas in med denna typ av metod brukar ha en 

tendens att bli mycket omfattande och kan på så vis bli relativt svår att koda (Bryman och 

Bell, 2011). Den kvantitativa metoden används oftast när forskaren vill skapa en bred 

förståelse inom ett visst forskningsområde. Fokus inom denna metod ligger på att mäta siffror 

och undersöka samband mellan olika variabler för att sedan kunna dra generella slutsatser. 

Den kvantitativa metoden går ut på att analysera en stor mängd data från många olika 

respondenter vilket gör det möjligt att kunna generalisera resultatet av undersökningen till en 

större population. (Starr, 2012) 

Eftersom tanken med den här studien är att skapa en bred bild av hur företag behandlar den 

nya regeln om komponentavskrivning, utgår den från en kvantitativ metod i form av en 

tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2011) förklarar att en sådan forskningsdesign innebär att 

data samlas in från mer än ett fall vid en specifik tidpunkt. Syftet med en tvärsnittsdesign 

menar de är att kunna dra slutsatser om samband och se variationer mellan olika variabler 

utifrån kvantitativ data som samlats in. En tvärsnittsdesign används främst tillsammans med 

en enkätundersökning eller strukturerade intervjuer. (Bryman och Bell, 2011) Eftersom 

strukturerade intervjuer är mer tids- och resurskrävande används en enkätundersökning i 

denna studie. Studien har nämligen en begränsning i både tid och resurser vilket gör detta till 

ett lämpligt val av metod. Van der Stede, Young och Chen (2005) förklarar att 

enkätundersökningar är en av de vanligaste metoderna inom redovisningsforskning och att det 

är en bra metod om den används på rätt sätt för att samla in storskalig data av hög kvalitet. 

Eftersom studien syftar till att nå ut till många respondenter är enkätundersökningen en bra 

metod att använda. Som ett komplement till enkätundersökningen hämtas dessutom 

information om skuldsättningsgrad, vinstmarginal och omsättning från databasen Retriever. 

Anledningen till detta är dels för att inte ställa onödigt många frågor i enkäten men också för 

att kunna säkerställa att nyckeltalen som används i studien har räknats fram på ett konsekvent 

sätt. 

2.5 Datainsamling 

Data kan klassificeras som primär- eller sekundärdata. Sekundärdata är den data som samlas 

in från tidigare forskning. Det kan röra sig om vetenskapliga artiklar, befintliga teorier, böcker 

eller hemsidor. Primärdata är det forskningsmaterial som forskaren samlar in själv. Detta görs 

främst genom empiriska undersökningar. (Christensen, Engdahl och Grääs, 2010) I den här 

studien används båda dessa typer av källor för att kunna besvara forskningsfrågorna på bästa 

möjliga sätt.  

2.5.1 Sekundärdata  

Sekundärdata används i denna studie för att få en tydlig och klar bild av de problem som 

studien avser att besvara. Sekundärdata presenteras i kapitel tre och har till syfte att kunna 

förklara och stödja de resultat som undersökningen kommer fram till. Denna typ av data 

består främst av vetenskapliga artiklar. Anledningen till detta är att dessa publikationer har en 
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mycket hög tillförlitlighet. Innan en vetenskaplig artikel blir publicerad i en forskningsjournal 

genomgår den en noggrann granskning av oberoende parter vilket gör att trovärdigheten ökar. 

(Ryan et al., 2002) I studien används även böcker som komplement till de vetenskapliga 

artiklarna för att kunna skapa en djupare förståelse kring de teoretiska delarna som denna 

studie berör. För att få en bättre uppfattning om det aktuella läget kring de nya reglerna som 

har införts används även aktuell lagstiftning, hemsidor, tidningsartiklar och nyhetsbrev.   

Den sökmotor som främst används i denna studie för att hitta relevanta artiklar som berör 

ämnesområdet är Google Scholar. Anledningen till varför just denna sökmotor används är för 

att den är lätthanterlig och för att den är tillgänglig via Högskolan i Gävle. De sökord som 

används är bl.a: depreciation, voluntary disclosure, agency theory, institutional theory och 

PAT. Alla artiklar som används granskas kritiskt för att på så sätt öka tillförlitligheten av 

studien.   

2.5.2 Primärdata 

I den här studien används webbenkäter som skickas ut till respondenternas e-postadresser. 

Respondenterna är i de flesta fall ekonomiansvarig på respektive företag eftersom de bör 

anses ha den bästa kunskapen om frågorna som ställs. I de fall företaget inte har någon 

utnämnd person som ansvarar för redovisningen riktas frågorna istället till företagets VD. För 

att få tag i rätt e-postadresser och för att minska risken för bortfall kontaktas respondenterna 

via telefon innan enkäten skickas ut. Van der Stede et al. (2005) förklarar nämligen att en 

telefonkontakt med respondenterna innan enkäten skickas ut kan vara en bra metod för att öka 

svarsfrekvensen. Anledningen till att webbenkäter används i denna studie är dels för att det är 

ett smidigt sätt att nå ut till ett stort antal företag och dels för att det är mindre kostsamt än 

t.ex. postala enkäter och strukturerade intervjuer. Dessutom anser Yun och Trumbo (2000) att 

webbenkäter underlättar analysen av materialet eftersom svaren anges digitalt vilket är 

ytterligare ett argument för användning av en sådan metod.  

Enligt Zimmerman (2001) är bortfall ett stort problem vid enkätundersökningar. Krångliga 

och omfattande enkäter uppfattas ofta av respondenterna som ansträngande och tidskrävande 

vilket kan leda till att många undviker att besvara enkäten (Bryman och Bell, 2011). För att 

hålla ned bortfallet i denna studie utformas enkäten med hänsyn till detta problem. Till att 

börja med undviks öppna frågor i största möjliga mån. Bryman och Bell förklarar att 

respondenterna ofta känner att öppna frågor är mer betungande att besvara än slutna frågor, 

eftersom de kräver ett större engagemang. Av den anledningen används i denna studie främst 

slutna frågor för att hålla ned bortfallet. Enkäten består av sammanlagt 19 frågor och 15 av 

dessa är slutna frågor. De fyra återstående frågorna är öppna men omfattningen är mycket 

begränsad. I dessa frågor ombeds respondenterna att lista vilka komponenter de delar in sina 

byggnader i, antalet komponenter samt ange vilken genomsnittlig avskrivningstakt företaget 

har före respektive efter införandet av komponentmetoden. Med tanke på begränsningarna i 

dessa fyra frågor bör de inte uppfattas som allt för omfattande att besvara. Detta gör det 

motiverat, trots risken för högre bortfall, att ha en öppen karaktär på dessa frågor för att på 

bästa sätt kunna besvara studiens forskningsfrågor.   
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Enkäten utformas också med så få frågor som möjligt för att hålla ned bortfallet, dock 

tillräckligt många för att inte äventyra studiens kvalitet. Enligt Van der Stede et al. (2005) är 

det viktigt att noggrant överväga vilka frågor som tas med i enkäten. Ejlertsson (2005) är inne 

på samma linje och menar att frågorna som ställs i enkäten ska vara relevanta för att kunna 

svara på studiens forskningsfrågor. Frågorna 4-8 är kopplade till studiens första delsyfte som 

handlar om hur företagen delar in byggnader i olika komponenter. Frågorna 9 och 10 är 

ämnade för att besvara studiens andra delsyfte som går ut på att undersöka om 

avskrivningstakten har förändrats. Det tredje delsyftet som handlar om vad företagen anser 

om komponentmetoden kopplas till frågorna 11-18. Det fjärde och sista delsyftet besvaras 

med hjälp av samtliga frågor i enkäten samt av den information som hämtas från databasen 

Retriever. Omotiverade frågor ska enligt författarna undvikas i största möjliga mån för att 

enkäten inte ska bli för omfattande att besvara. (Van der Stede et al., 2005; Ejlertsson, 2005) 

Genom att en del information i denna studie hämtas från företagens årsredovisningar via 

databasen Retriever undviks onödiga frågor i enkäten.  

En annan viktig aspekt att ha i åtanke när enkäten utformas är att frågorna är tydliga och lätta 

att förstå. Om frågorna är mångtydiga och krångligt formulerade finns risken att 

respondenterna tolkar dem på olika sätt vilket kan leda till att tillförlitligheten av resultatet 

blir lägre. (Van der Stede et al., 2005) Med tanke på detta, utformas enkäten med ett enkelt 

och lämpligt språk som anpassas efter undersökningens målgrupp. Ejlertsson (2005) menar 

nämligen att språket ska anpassas efter vilka som är tänkta att besvara enkäten för att på så vis 

undvika risken att respondenterna inte svarar på vissa frågor. Frågorna i enkäten utformas 

dessutom på ett neutralt sätt för att undvika att styra respondenternas svar åt ett visst håll. 

Detta undviks genom att värdeladdade frågor utesluts samt genom att svarsalternativen i de 

slutna frågorna är symmetriskt utformade, d.v.s. att varje svarsalternativ har en motpol i 

vardera ände av skalan. Ejlertsson menar att detta är viktigt för att resultatet inte ska bli 

snedvridet.  

Känsliga frågor ska också enligt Ejlertsson (2005) undvikas, vilket tas i beaktning vid 

utformningen av frågorna i denna studie. Frågorna i enkäten analyseras noggrant för att 

undvika risken att de uppfattas som känsliga av respondenterna. Respondenter kan ha 

förmågan att vid känsliga frågor svara på det sätt som känns mest bekvämt. Det kan finnas en 

tendens att de inte vill framstå som sämre än vad som förväntas av dem och på så vis anpassar 

svaren efter vad som är socialt önskvärt. Respondenterna kan ha en tendens att överdriva 

svaren efter vad som stämmer bäst överens med den bild som de vill visa utåt. (Ejlertsson, 

2005) Genom att i denna studie noggrant överväga vilka frågor som tas med i enkäten 

minskar risken för sådana tendenser.  

Valet av antal svarsalternativ i en sluten fråga kan ha betydelse för det resultat som studien 

visar. Ett jämnt antal svarsalternativ tvingar respondenterna att ta ställning i frågan och ges 

inte möjligheten att vara neutral. Om frågorna istället har ett ojämnt antal svarsalternativ ges 

respondenterna denna möjlighet men Ejlertsson (2005) menar dock att det finns en risk att det 

neutrala alternativet blir överrepresenterat p.g.a. lathet eller osäkerhet. Detta eventuella 

problem finns i åtanke när antal svarsalternativ på respektive fråga bestäms. Av de 14 frågor 

som berör studiens syfte är det 10 st. som har fasta svarsalternativ. Åtta av dessa tio frågor har 
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ett ojämnt antal svarsalternativ där sex frågor ger respondenterna möjligheten att svara 

neutralt. De återstående två frågorna bör respondenterna kunna svara på utan att ges ett 

neutralt alternativ. I fråga 6 efterfrågas om företagen har använt en viktad avskrivning vid 

övergången eller inte, vilket företagen bör kunna svara ”Ja” eller ”Nej” på. Fråga 11 handlar 

om företagens inställning. Eftersom de som är ämnade att svara på enkäten bör vara så pass 

insatta i arbetsprocessen att de har bildat sig en uppfattning om komponentavskrivning ges 

inte möjligheten att vara neutral i denna fråga. 

Enligt Morgan (1990) bör varje fråga i en enkät prövas i praktiken hos en försöksperson innan 

den skickas ut till respondenterna för att kunna säkerställa att de är begripliga och möjliga att 

besvara. För att säkerställa att frågorna är bra formulerade görs därför en pilotstudie innan 

enkäten skickas ut. Denna pilotstudie görs hos det kommunala fastighetsbolaget Gävle 

Fastigheter AB. Anledningen till varför den görs just hos detta företag är för att det ligger på 

ett geografiskt lämpligt avstånd. Hänsyn tas sedan från de synpunkter som ges i pilotstudien 

och svårtolkade frågor korrigeras därefter. 

Om det externa bortfallet är högt efter det första utskicket menar Van der Stede et al. (2005) 

att en påminnelse bör skickas ut. Studier har nämligen visat att påminnelser på ett effektivt 

sätt förbättrar svarsfrekvensen och bidrar dessutom till att fler respondenter som är motvilliga 

att delta vid det första utskicket ändå väljer att medverka i undersökningen. De påstår att upp 

till 70 % av de potentiella svaren som kan erhållas går förlorade om påminnelser inte skickas 

ut. (Van der Stede et al., 2005) Med utgångspunkt från detta skickas en påminnelse ut till 

respondenterna efter att fem dagar passerat och ytterligare en påminnelse fem dagar därefter.  

2.6 Population  

Alla de enheter som forskaren är intresserad av utgör tillsammans en population (Løvås, 

2006; Van der Stede et al., 2005). I den här studien består således populationen av samtliga 

större onoterade fastighetsföretag eftersom det är dessa som ska följa K3-regelverket. 

Definitionen av vad som anses vara ett större företag i ÅRL (SFS 1995:1554), 1:3 är 

utgångspunkten vid framtagningen av populationen. Där står det att ett företag anses vara 

större om det uppfyller mer än ett av dessa kriterier: 

 medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

 företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kr, 

 företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kr. 

Enligt vad som kan utläsas i definitionen ovan anses ett företag vara större endast om det 

uppfyller mer än ett av dessa kriterier under de två senaste räkenskapsåren. Med tanke på 

detta tas populationen fram med utgångspunkt från företagens årsredovisningar för år 2012 
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eftersom K3-regelverket började gälla från och med år 2014. Populationen tas fram med hjälp 

av data som hämtas från databasen Retriever och sker i följande fem steg: 

1. Inledningsvis söks företag inom fastighetsbranschen som ägnar sig år uthyrning och 

förvaltning av fastigheter. Sökningen begränsas till företag med en omsättning som 

överstiger 50 000 tkr. Anledningen till varför företag med en omsättning mindre än 

50 000 tkr rensas bort är för att det finns en sådan inställning i Retriever och för att 

utfallet annars blir ohanterligt. Detta resulterar i ett utfall på 1102 företag. 

2. Sedan används funktionen “exportera komplett” där data om företagens summa 

skulder och eget kapital, omsättning och antalet anställda förs över till ett Excel-ark.  

3. Därefter görs en sortering efter företagens omsättning och en manuell borttagning av 

de företag som inte har en omsättning mer än 80 000 tkr, givet att de inte uppfyller de 

två resterande kriterierna.  

4. I nästa steg görs en manuell borttagning av de företag som har en omsättning mer än 

80 000 tkr men inte uppfyller något av de två övriga kriterierna. 

5. Till sist görs en manuell borttagning av publika företag och den slutliga populationen 

fastställs till 648 företag. 

Av de 648 företagen som utgör studiens population görs sedan ett urval som beskrivs i detalj i 

nästa avsnitt.  

2.7 Urval 

Populationen är ofta mycket omfattande vilket gör att en undersökning av alla dessa enheter i 

regel är alldeles för resurs- och tidskrävande för att kunna genomföras. För att komma ifrån 

detta menar Løvås (2006) att undersökningen istället kan bestå av ett representativt urval. 

Med det menar han att ett slumpmässigt stickprov tas från populationen som sedan kan 

användas för att generalisera resultatet till hela populationen. För att en sådan generalisering 

ska kunna bli möjlig måste urvalet vara tillräckligt stort för att kunna representera 

populationen samt vara slumpmässigt framtaget. (Løvås, 2006; Van der Stede et al., 2005; De 

Veaux, Velleman och Bock, 2011) I den här studien tas därför urvalsstorleken fram med hjälp 

av två statistiska formler som säkerställer att den blir tillräckligt stort. Den första formeln 

används för att räkna ut hur stort urvalet ska vara om populationen är över 50 000 till antalet. 

Eftersom populationen för den här undersökningen är betydligt mindre kan urvalsstorleken 

som räknas fram med hjälp av den första formeln korrigeras med ytterligare en formel som tar 

hänsyn till populationens storlek. Genom att använda denna formel blir urvalet mindre och 

mer lätthanterligt samtidigt som det fortfarande är representativt för hela populationen. (De 

Veaux et al., 2011) 

Formel 1:   
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n = Urvalsstorlek (vid oändlig population) 

Z = Z-värdet, detta värde bestäms utifrån önskad konfidens. I denna studie används en 95 % 

konfidensgrad vilket ger ett Z-värde på 1,96 enligt z-fördelningen. 

p = Andel av populationen. När P är okänd sätts den till 0,5 vilket ger den största möjliga 

urvalsstorleken. 

F = Konfidensintervallets längd. Denna studie har ett 5 % intervall som innebär att resultatet 

kan variera med 2,5 % på båda sidorna av normalfördelningen. 

n korr= korrigerat urval. 

N = Populationens storlek 

Formel 2:        
 

   
   

 
 
 

 

       
      

   
        

    
     

Urvalsstorleken blev således 241 företag. Dessa företag togs fram genom ett slumpmässigt 

urval från den fastställda populationen med hjälp av statistikprogrammet Minitab 16 för att 

kunna möjligöra en generalisering. Av dessa 241 företag som enkäten skickades ut till svarade 

155 st., vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 64%. 

2.8 Dataanalys 

Resultatet från enkätundersökningen presenteras i form av en univariat analys. Med univariat 

analys menas att varje variabel analyseras var för sig. Denna typ av analys kan genomföras 

med olika tillvägagångssätt som t.ex. frekvenstabeller, diagram, spridningsmått och 

centralmått. (De Veaux et al., 2011) I den här studien används främst stapeldiagram för att 

presentera resultatet från vardera fråga eftersom det ger läsaren en tydlig bild av 

svarsfördelningen. För att ge läsaren en ännu bättre förståelse för hur företagen har svarat 

anges även medelvärdet under varje stapeldiagram. För att belysa eventuella skillnader mellan 

privata och allmännyttiga företag presenteras deras svar var för sig. Frågorna 9 och 10 

presenteras inte i ett stapeldiagram utan i en tabell med både central- och spridningsmått 

eftersom det ger en tydligare bild över hur avskrivningstakten har förändrats. 

Efter den univariata analysen genomförs även en bivariat analys. Den bivariata analysen har 

med korrelation att göra och innebär att två variabler analyseras samtidigt för att på så vis 

undersöka om det finns ett samband mellan dessa. Ett samband mellan två variabler innebär 

att variationen för variabel x överensstämmer med variabel y. En bivariat analys handlar med 

andra ord om att söka efter bevis eller tecken på att det finns ett sådant samband mellan 

variablerna. Ett vanligt misstag är att korrelation förväxlas med kausalitet vilket är helt fel. 

Vid ett kausalt förhållande mellan två variabler går det t.ex. säga att x orsakar y och att det 
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inte är tvärt om eller att en tredje variabel orsakar variationen i y. En korrelation säger 

ingenting om ett sådant orsakssamband utan anger endast hur starkt sambandet är och vilken 

riktning det har, d.v.s. om det är positivt eller negativt. En korrelationsanalys kan genomföras 

på flera olika sätt. Vilken typ av metod som används beror på vilken typ av variabler som 

analyseras. Vanliga exempel på olika tekniker är Pearsons r, Spearmans rho, Phi och Cramérs 

V. Den vanligaste är Pearsons r och det är den metoden som används i denna studie. (Veaux 

et al., 2011; Bryman och Bell, 2011; Løvås, 2006) 

Pearsons r definieras enligt följande:     

 
 

Formel 3: Pearsons r (Løvås, 2006, s.142) 

ρ = Korrelation 

Cov = Kovarians 

X = Variabel x 

Y = Variabel y 

σ = Standardavvikelse 

μ = Medelvärde 

E = Förväntat värde 

Metoden kännetecknas av att koefficienten som räknas fram med formeln ligger mellan 

intervallet -1 och +1. Detta värde anger hur starkt sambandet är mellan två variabler. En 

koefficient som antar värdet noll visar att det inte finns något samband medan en koefficient 

som antar värdet 1 påvisar ett perfekt samband. Visar koefficienten ett negativt värde betyder 

detta att det finns ett negativt samband mellan variablerna och vice versa. Skulle Pearsons r 

vara +1 innebär det alltså att den ena variabeln kommer öka med en enhet om den andra 

variabeln ökar med en enhet samt att det inte finns någon annan variabel som påverkar dem. 

Om Persons r är mindre än +1 betyder det att det finns ett samband med minst en variabel till. 

(De Veaux et al., 2011; Bryman och Bell, 2011; Løvås, 2006; Fink, 1995) 

För att ta fram korrelationen mellan olika variabler används statistikprogrammet Minitab 16. 

Korrelationsanalysen består dels av korrelationer mellan svaren på olika frågor, men också 

mellan svaren och diverse information från respektive företags årsredovisning. Den 

information som hämtas från databasen Retriever är företagens skuldsättningsgrad, 

omsättning och vinstmarginal. Skuldsättningsgraden används för att undersöka om företagens 

skuldsättning har något samband med hur de hanterar komponentmetoden. Vinstmarginalen 

används för att undersöka om det finns något samband mellan företagens resultat och hur 

komponentmetoden hanteras. Omsättningen används som ett mått på företagens storlek. Detta 

används i sin tur för att undersöka om det finns något samband mellan hur företagen hanterar 

komponentmetoden och dess storlek. 
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2.9 Kvalitetskriterier 

Inom företagsekonomisk forskning finns det olika kvalitetskriterier beroende på vilket typ av 

forskning det handlar om. Den här studien har en kvantitativ metod vilket gör att den utgår 

från de kvalitetskriterier som ställs för denna typ av metod. De två främsta kvalitetskraven 

som ställs inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet. (Bryman och Bell, 2011) 

Reliabilitet handlar om i vilken mån undersökningen är pålitlig eller ej. En hög reliabilitet 

innebär att resultatet från en undersökning kommer att bli detsamma om undersökningen 

upprepas under likartade förhållanden, d.v.s. att mätningen inte påverkas av tillfälligt rådande 

betingelser. Reliabiliteten handlar med andra ord om att mätningen går till på rätt sätt. 

Reliabilitet handlar också om hur noggrann forskaren är vid bearbetning av information som 

samlats in. (Eliasson, 2006)  

Validitet handlar om att forskningen verkligen mäter det som den är tänkt att mäta. Begreppet 

delas vanligen in i två olika former, nämligen intern- och extern validitet. Den interna 

validiteten handlar om kausalitet, d.v.s. orsakssamband mellan olika variabler. Det handlar 

om hur säker en forskare kan vara på att den beroende variabeln verkligen påverkas av den 

oberoende variabeln som identifieras. Om forskaren i en undersökning t.ex. hävdar att A 

påverkar B så handlar den interna validiteten om hur säker forskaren kan vara på att det 

verkligen är A som påverkar B och inte någon annan faktor, som t.ex. C. (Bryman och Bell, 

2011) 

Den externa validiteten kan likställas med generaliserbarhet. Det handlar om i vilken mån 

resultatet från studien kan appliceras på en större population på ett rättvist sätt. Utifrån det här 

kriteriet är det viktigt att urvalet tas fram på ett korrekt sätt. Det är viktigt att urvalet är 

tillräckligt stort för att kunna representera populationen samt att det tas fram genom ett 

obundet slumpmässigt urval. (Ryan et al., 2002) 

Genomgående i denna studie är dessa kvalitetskriterier i åtanke för att kunna presentera ett 

tillförlitligt resultat som kan användas för vidare forskning. För att öka reliabiliteten av 

studien utformas frågorna i enkäten så tydligt och noggrant som möjligt för att undvika att de 

tolkas av respondenterna på olika sätt. Till att börja med anpassas språket till målgruppen 

vilket innebär att frågorna består av termer och formuleringar som är begripliga för 

respondenterna. Vidare undviks öppna frågor i största möjliga mån för att minska risken att 

respondenterna gör egna tolkningar och inte besvarar frågorna på det sätt som efterfrågas. 

Enkäten utformas också på ett neutralt sätt för att undvika att styra respondenterna åt ett 

specifikt håll, vilket också kan påverka reliabiliteten. Slutligen undviks även känsliga frågor 

för att minska risken att respondenterna svarar på ett sätt som är socialt önskvärt. För att 

säkerställa reliabiliteten ytterligare görs också en pilotstudie där frågorna testas innan enkäten 

skickas ut. Genom att en del data hämtas från databasen Retriever säkerställs också att 

nyckeltalen är framräknade på ett konsekvent sätt, vilket även det ökar reliabiliteten. Se 

avsnitt 2.5 Datainsamling för en utförligare diskussion kring hur reliabiliteten stärks i denna 

studie  



17 
 

För att stärka studiens validitet utformas frågorna på ett sätt som kan besvara studiens syfte. 

Varje fråga är noggrant genomtänkt och omotiverade frågor undviks, vilket innebär att 

enkäten endast består av frågor som är relevanta för studien. Genom att noggrant överväga 

vilka frågor som tas med i enkäten säkerställs att studiens samtliga delsyften kan besvaras. 

Urvalet för studien tas dessutom fram slumpmässigt genom statistiska metoder för att 

säkerställa den externa validiteten. Se avsnitt 2.5 Datainsamling och 2.7 Urval för en 

noggrannare genomgång av hur arbetet med att säkerställa validiteten går till.  

2.10 Metodkritik 

Det är viktigt att vara medveten om den kritik som förs mot den specifika metod som används 

i undersökningen. Enkätundersökningar är en av de mest kritiserade metoderna inom 

redovisningsforskning (Van der Stede et al., 2005). Med tanke på detta listas här därför några 

vanliga argument som brukar lyftas fram som kritik mot just enkätundersökningar: 

 Det vanligaste problemet som brukar kopplas samman med enkätundersökningar är 

risken för ett stort bortfall. Det är också svårt att veta varför respondenterna väljer att 

inte svara på enkäten eftersom det vanligtvis saknas en personlig kontakt mellan 

forskaren och respondenten. (Trost, 2012)  

 Antalet frågor som kan ställas i en enkätundersökning är begränsat. Ejlertsson (2005) 

menar att en tumregel som kan vara bra att utgå från är att enkäten inte ska ta längre 

tid än 30 min att besvara, vilket han menar brukar omfatta max 50 frågor.  

 Det är svårt att kunna kontrollera att respondenten uppfattar frågan på ett korrekt sätt 

vid enkätundersökningar (Starr, 2012). Vid andra typer av undersökningar där 

forskaren har personlig kontakt med respondenterna kan detta undvikas genom att 

forskaren kan förklara eventuella osäkerheter, vilket i princip är omöjligt vid 

enkätundersökningar. (Bryman och Bell, 2011)  

 Vid enkätundersökningar är det omöjligt att kontrollera vem som egentligen besvarar 

frågorna. Det går aldrig vara säker på att den person som är avsedd att besvara enkäten 

verkligen gör det och inte skickar den vidare till någon annan på företaget. (Ejlertsson, 

2005) 

 Det är svårt att ställa komplicerade frågor i en enkät. Genom att det är omöjligt att 

ställa följdfrågor är denna typ av undersökning inte speciellt lämplig vid studier där 

djupgående frågor är en förutsättning. (Starr, 2012; Ejlertsson, 2005) 

 Med dagens teknik har det blivit allmänt förekommande att skicka ut enkäter via e-

mail. Detta skapar ytterligare kritik som är värd att nämna. Dels finns det en risk att de 

försvinner i mängden av alla mail och dels finns det en risk att enkäten skickas till fel 

mailadress och att respondenten därmed inte får tillgång till frågorna. (Trost, 2012) 

Trots denna kritik som presenterats används en enkätundersökning i denna studie. 

Anledningen till detta är framförallt att kunna nå ut till många företag på ett lätt och smidigt 
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sätt och för att sedan kunna generalisera resultatet. Med tanke på tids- och 

resursbegränsningen som denna studie har skulle det vara ogenomförbart att intervjua så pass 

många företag som krävs för att kunna göra en generalisering. Enkäterna gör det också 

möjligt att nå ut till företag som geografiskt sett befinner sig långt bort. För att minimera 

några av de begränsningar som nämns ovan görs, som tidigare nämnts, en pilotstudie för att 

stämma av att frågorna är lätta att besvara samt kontaktas varje respondent via telefon innan 

enkäten skickas ut för att säkerställa att de skickas till rätt adress.  
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3. Referensram 

Detta kapitel består av tre delar. Det inleds med en allmän referensram som syftar till att ge 

läsaren en allmän överblick av forskningsområdet. Sedan presenteras den teoretiska 

referensramen som består av tre välkända redovisningsteorier som är aktuella för denna 

undersökning. Dessa är institutionell teori, agentteori och PAT. Detta följs av en genomgång 

av tidigare forskning som berör det aktuella forskningsområdet. 

3.1 Allmän referensram 

Detta avsnitt har till syfte att skapa en god överblick av det forskningsområde som studien ska 

undersöka. Det börjar med en genomgång av K-projektet som ligger bakom införandet av 

komponentavskrivning. Därefter beskrivs allmänt om avskrivningar för att sedan gå in 

djupare på just komponentavskrivningar. Avslutningsvis ges en förklaring av begreppet 

”rättvisande bild” som används återkommande i studien. 

3.1.1 Utveckling av K-projektet 

Under de senaste decennierna har den internationella handeln och det gränsöverskridande 

kapitalflödet blivit allt mer betydelsefullt. Både företag och investerare är i större utsträckning 

verksamma på den globala marknaden vilket leder till att de möter finansiell information som 

är utformad efter olika principer. Detta har lett till ett ökat intresse för en harmonisering av 

redovisningen i världen. Eftersom ett syfte med redovisningen är att ge beslutsgrundande 

information till intressenter är det nödvändigt att de förstår den information de tar del av. En 

harmonisering av redovisningen, där det tas fram internationellt accepterade principer, 

underlättar både förståelsen för den finansiella informationen och jämförelsen mellan olika 

företag i skilda länder. Det minskar också arbetet för de företag som ska upprätta 

redovisningen. Utan någon form av harmonisering måste företagen anpassa redovisningen 

efter de regler som finns i respektive land de är verksamma i. Detta kan vara ett omfattande 

arbete för företag som är verksamma i många olika länder. (Deegan och Unerman, 2011) 

 

Harmoniseringen av redovisningen är en process som har pågått under en längre tid, närmare 

bestämt sedan 60-talet. Ett viktigt steg i denna process var år 1973 då International 

Accounting Standard Council (IASC) bildades. Detta är en organisation som har haft till 

uppgift att utveckla redovisningsstandarder för internationell användning. De har bl.a. 

utvecklat en standard vid namn International Accounting Standards (IAS), som är en 

föregångare till IFRS. (Deegan och Unerman, 2011) En annan viktig händelse i 

harmoniseringsprocessen var år 2002 då det beslutades att alla listade bolag inom EU skulle 

börja redovisa enligt IFRS från och med år 2005 (Hellman, 2011). År 2009 utvecklade IASB, 

som är efterföljaren till IASC och grundaren av IFRS, en ny standard vid namn IFRS for 

SME. IFRS for SME är en förenklad variant av IFRS och är anpassad för små och medelstora 

företag som inte är noterade. (Jermakowicz och Epstein, 2010) 
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Bokföringsnämnden (BFN) är ett svenskt normgivandeorgan som har till uppgift att utveckla 

god redovisningssed inom den svenska redovisningen. Detta gör de genom att ge ut råd och 

rekommendationer som komplement till den redan befintliga lagstiftningen. 

(http://www.bfn.se) Som en följd av att bokföringsnämnden ansåg att den svenska 

redovisningen för onoterade företag inte följde den internationella utvecklingen beslutades år 

2004 att normgivningsarbetet skulle ändras (BFN, 2004). Detta resulterade i att BFN började 

utveckla det som idag kallas K-projektet. Detta K-projekt består av fyra olika regelverk: 

1. K1 – För de som ska upprätta ett förenklat årsbokslut 

2. K2 – För de som ska avsluta redovisningen med ett årsbokslut 

3. K3 – För större onoterade företag som ska avsluta med en årsredovisning  

4. K4 – för de företag som upprättar en koncernredovisning 

Det är reglerna i Bokföringslagen (BFL, SFS 1999:1078), 6 kap., om hur företagen ska 

avsluta sin redovisning som ligger till grund för vilket av de ovan nämnda regelverk som 

företaget ska följa. K1-regelverket är den enklaste varianten och är anpassad till företag som 

ska upprätta ett förenklat årsbokslut. K2-regelverket är anpassat för företag som avslutar 

räkenskapsåret med ett årsbokslut. K3-regelverket är mer omfattande och ska följas av större 

onoterade företag som ska upprätta en årsredovisning. Mindre företag som ska upprätta en 

årsredovisning har dock möjligheten att välja K2-regelverket istället. K4-regelverket är till för 

de företag som ska upprätta en koncernredovisning. (BFN, 2012) 

K3-regelverket är enligt Drefeldt och Törning (2013) huvudregelverket inom projektet och 

ska följas av alla större onoterade företag från och med den första januari 2014. Till skillnad 

från de andra regelverken är K3 ett principbaserat regelverk (Drefeldt och Törning, 2013). Det 

som är skillnaden mellan en regelbaserad redovisning och principbaserad redovisning är 

enligt Carmona och Trombetta (2008) att den principbaserade bygger mer på riktlinjer och 

egna bedömningar än detaljerade regler. K3- regelverket är utvecklat med utgångspunkt från 

IFRS for SME men har dock anpassats efter de förhållanden som råder i Sverige. Det har 

framförallt gjorts anpassningar till ÅRL (SFS 1995:1554) och skattelagstiftningen. (Drefeldt 

och Törning, 2013)  

3.1.2 Avskrivningar ur ett historiskt perspektiv 

I över hundra år har behovet av avskrivningar diskuterats mellan redovisningsforskare och 

diskussionen pågår än idag. Att studera hur synen på avskrivningar har sett ut ur ett historiskt 

perspektiv menar Stark (1994) är nödvändigt för att kunna skapa en djupare förståelse för hur 

situationen ser ut idag. Den osäkerhet om framtiden som råder i modern tid är inte unik utan 

har varit återkommande vid flera tillfällen under historien. Genom att studera hur forskare 

tidigare har betraktat denna osäkerhet menar Stark att det blir lättare att skapa en djupare 

förståelse för avskrivningar. Dessutom menar hon att många av dagens begrepp och 

föreställningar bygger på studier av tidigare forskare. (Stark, 1994)  

Eftersom avskrivningar utgår från tillgångens värde menar Stark (1994) att avskrivningar är 

mycket nära sammankopplade med tillgångsvärdering. Hon menar därför att det är viktigt att 
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vara medveten om att det finns olika sätt att värdera en tillgång för att förstå hur 

avskrivningssynen har utvecklats genom åren. Det finns två grunduppfattningar om hur en 

tillgång ska värderas, nämligen den redovisningsinriktade och den ekonomisk-teoretiska 

uppfattningen. Den sistnämnda uppfattningen går ut på att tillgångens värde grundas på 

framtida överskott som tillgången kommer generera. Denna uppfattning anser att tillgångens 

anskaffningsvärde är helt ointressant och att det endast är framtiden som räknas. Den 

redovisningsinriktade uppfattningen lägger istället all vikt vid just anskaffningsvärdet och 

menar att ju högre kostnaden är för att anskaffa tillgången desto högre värde har den. Med 

utgångspunkt från dessa två grunduppfattningar har det historiskt sett utvecklats olika sätt att 

se på avskrivning. (Stark, 1994) 

Nuvärde som avskrivningsbas  

De som förespråkar att använda nuvärde som grund vid avskrivningar har en ekonomisk-

teoretisk uppfattning och menar att avskrivningsbasen ska bestå av diskonterade nuvärden av 

framtida inbetalningar som genereras av tillgången. En av de första som presenterade denna 

syn på avskrivningar var Ladelle (1890, refererad i Stark, 1994). Ladelle betonar att varje 

period ska bära sin andel av kostnaden på ett rättvist sätt och belyser detta utifrån ett exempel. 

Han tänker sig att x-antal människor tillsammans köper en tillgång som de ska använda, en i 

taget, i ett år vardera. Problemet i denna situation menar han är att beräkna hur kostnaden ska 

fördelas mellan dem. Inköpspriset är enligt honom detsamma som nuvärdet av den 

sammanlagda framtida nyttan och varje människa bör därför betala nuvärdet av den nytta som 

infaller under det år den innehar tillgången. Om den första användaren köper tillgången och 

övriga framtida användare inte vill betala omedelbart menar han även att en ränta ska betalas 

fram till den dag respektive användare tar över tillgången. Fördelen med denna syn på 

avskrivningar är enligt Stark (1994) att den är mycket relevant för beslut om framtiden och att 

den bygger på en fast teorigrund. Nackdelen däremot menar Stark främst är problemet med att 

fastställa de framtida överskottens storlek och avgöra hur de ska fördelas över tiden. Det blir 

även svårigheter med att direkt urskilja vad i företagets resultat som beror just på den enskilda 

tillgången samt att eventuella förändrade framtidsmål kan påverka avskrivningarna. (Stark, 

1994) 

Historisk utgift som avskrivningsbas 

Den vanligaste avskrivningsbasen historiskt sett är s.k. historisk utgift vilket är den 

avskrivningsbas som idag används i Sverige. Historisk utgift är detsamma som tillgångens 

anskaffningsvärde. Några av de tidiga författarna som förespråkade användning av historisk 

utgift var Leake (1912-1923, refererad i Stark, 1994) och Rowland (1933, refererad i Stark, 

1994). Deras syn att använda historisk utgift som grund för avskrivningar är gemensamt för 

de båda men deras uppfattningar skiljer sig dock åt på några viktiga punkter. Leake (1912-

1923, refererad i Stark, 1994) menar att det är minskningen i tillgångens ”bytesvärde” som 

ska beräknas och att det är ointressant att ta hänsyn till marknadens svängningar under 

nyttjandeperioden. Han menar även att återanskaffning inte är ett rättmätigt syfte för 

avskrivningar och förkastar att avskrivningarna ska innehålla ränteberäkningar. Enligt honom 

är det rekommenderat att använda sig av en rak avskrivning över tiden. Rowland (1933, 

refererad i Stark, 1994) däremot menar att syftet med avskrivningar är att täcka kostnaden för 
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att förnya det som förbrukas av tillgången under en viss period. Han menar att 

avskrivningarna ska hjälpa företaget att reglera vad som kan delas ut ur företaget utan att 

riskera att det går i konkurs, d.v.s. att syftet med avskrivningar är att hålla kvar pengarna i 

företaget. Till skillnad från Leake menar Rowland att det är nödvändigt att använda 

ränteberäkningar i avskrivningen och förespråkar därför metoder som tar hänsyn till detta, 

som t.ex. den s.k. annuitetsmetoden. (Stark, 1994) 

Marknadsvärden som avskrivningsbas 

Inflation är och har historiskt sett varit ett stort problem för redovisningen vilket har lett till att 

användandet av historisk utgift som avskrivningsbas ibland har ifrågasatts. Alternativa 

metoder som tar hänsyn till svängningarna på marknaden har presenterats men dock inte fått 

speciellt stor genomslagskraft rent praktiskt eftersom de är relativt svåra att genomföra. En 

sådan metod är nuanskaffningsvärde-metoden som bygger på att tillgångarna värderas till vad 

det skulle kosta att anskaffa tillgången på balansdagen. Avskrivningarna blir således 

skillnaden mellan marknadspriset för tillgången vid värderingstillfällena (balansdagarna). En 

av upphovsmännen till denna syn är Schmidt (1921, refererad i Stark, 1994) som menade att 

det var omöjligt, med tanke på den höga inflationen som rådde under den tiden, att förutspå 

framtida värden och förespråkade att använda nuanskaffningsvärde istället för historisk utgift 

vid beräkning av avskrivningar. En annan liknande metod som vuxit fram är att använda 

tillgångens avyttringsvärde för att räkna ut avskrivningarna. Det värdet är vad företaget skulle 

erhålla om de sålde tillgången på marknaden på balansdagen. Avskrivningarna blir på så vis 

skillnaden mellan värderingarna på balansdagarna, på samma sätt som vid användandet av 

nuanskaffningsvärde-metoden. (Stark, 1994)  

3.1.3 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

Enligt Wright (1964) är syftet med avskrivningar att det ska avspegla slitaget av tillgången 

och att det ska kostnadsföras successivt över tillgångens nyttjandeperiod. Även Andrew och 

Pitt (2006) och Artsberg (2005) är inne på samma linje och menar att syftet med 

avskrivningar är att allokera anskaffningsutgiften över den beräknade nyttjandeperioden. De 

förklarar vidare att avskrivningen också har ett finansiellt eller kalkylmässigt syfte. Med detta 

menar de att avskrivningen kan ses som en form av avsättning för att företaget skall kunna 

återanskaffa en likvärdig tillgång efter att den befintliga tillgången tagits ur bruk. (Andrew 

och Pitt, 2006; Artsberg, 2005) Anledningen till att det finns ett behov av avskrivningar är 

enligt Ogunba (2011) att materiella anläggningstillgångar minskar i värde. Orsaken till detta 

kan t.ex. vara fysisk nedgång, teknologiskt föråldrande och ekonomiskt föråldrande. Fysisk 

nedgång är den naturliga värdeminskningen som är en följd av att tillgången slits genom 

användning. Funktionellt föråldrande innebär att den teknologiska utvecklingen gör att 

tillgången blir omodern och ineffektiv. Ekonomiskt föråldrande är en följd av förändringar i 

de ekonomiska förutsättningarna som påverkar utbudet och efterfrågan för varan som 

produceras av tillgången. (Ogunba, 2011) 

En materiell anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod ska enligt ÅRL (SFS 

1995:1554), 4 kap. 4§, skrivas av systematiskt över denna period. En central fråga gällande 

avskrivningen är enligt Marton (2008) hur mycket tillgången skall skrivas av med varje år. 
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Eftersom bedömningen av nyttjandeperiod och restvärde samt valet av avskrivningsmetod 

kommer att påverka både resultat- och balansräkningen är företagens bedömningar av stor 

betydelse för den bild företaget visar. Använder företaget t.ex. en för lång avskrivningstid 

kommer resultatet att belastas med ett för lågt belopp varje år och balansräkningen visa ett för 

högt värde. Att bedöma avskrivningstakten innebär alltid någon form av osäkerhet eftersom 

företagen aldrig säkert kan veta vad som kommer inträffa i framtiden. Det kan röra sig om en 

osäkerhet av det framtida nyttjandet av tillgången eller vilket restvärde tillgången förväntas få. 

(Marton, 2008) Enligt Aparicio och Sánchez-Soriano (2007) är val av nyttjandeperiod, 

restvärde och avskrivningsbart belopp subjektiva bedömningar som i stor grad påverkar de 

årliga avskrivningarna.  

 Nyttjandeperioden är enligt Aparicio och Sánchez-Soriano (2007) den tid som 

tillgången förväntas användas inom företaget. De allra flesta kapitalvaror genomgår ett 

långsamt föråldrande, d.v.s. de håller inte i all evighet. Genom att använda t.ex. en 

maskin i produktionen, en lastbil för transporter eller en byggnad för uthyrning 

förbrukas dessa tillgångar successivt. Det kommer en tidpunkt då det inte längre är 

ekonomiskt försvarbart att renovera och behålla tillgången i verksamheten. (Hulten 

och Wykoff, 1995) 

 

 Restvärdet, eller återvinningsvärdet, är det värde som tillgången antas ha efter 

nyttjandeperiodens slut (Aparicio och Sánchez-Soriano, 2007). Ett restvärde kan enligt 

Marton (2008) uppstå om det finns ett framtida skrotningsvärde eller om avsikten är 

att tillgången ska säljas efter nyttjandeperiodens slut. 

 

 Avskrivningsbart belopp är det belopp som ligger till grund för avskrivningen. 

Beloppet räknas fram som skillnaden mellan anskaffningsvärdet av tillgången och 

dess restvärde. (Aparicio och Sánchez-Soriano, 2007) Anledningen till att restvärdet 

räknas bort, och att det därmed inte utgör underlag för själva avskrivningen, är för att 

företaget räknar med att kunna få tillbaka beloppet i framtiden vid en eventuell 

försäljning eller skrotning. (Marton, 2008) 

3.1.4 Avskrivningsmetoder 

Det finns ett antal avskrivningsmetoder för företag att välja mellan. Exempel på dessa är linjär 

avskrivning, degressiv avskrivning, produktionsbaserad avskrivning och progressiv 

avskrivning. (Drefeldt och Törning, 2013)  

Vid linjär avskrivning skrivs tillgången av med samma belopp varje år under 

nyttjandeperioden. Den årliga avskrivningen tas fram genom att dela det avskrivningsbara 

beloppet med nyttjandeperioden. (Aparicio och Sánchez-Soriano, 2007) Denna metod har fått 

kritik av bl.a. Johnson, Davies och Shapiro (2000) som menar att avskrivningsmetoden inte 

återspeglar slitaget över åren men är trots denna kritik den vanligast förekommande metoden. 

Vid degressiv avskrivning skrivs tillgången av med större belopp i början av 

nyttjandeperioden och minskar sedan successivt mot slutet (Jackson, Liu och Cecchini, 2009). 
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Ogunba (2011) argumenterar för att denna metod ger en mer rättvisande bild av 

värdenedgången än den linjära metoden eftersom en tillgång antas gå ner mer i värde under de 

första åren. 

Produktionsbaserad avskrivning innebär att avskrivningsbeloppet fördelas mellan åren utifrån 

antalet enheter som tillverkas. Denna metod är användbar då företaget räknar med att t.ex. en 

maskin bara kan producera ett visst antal enheter innan den måste bytas ut. (Drefeldt och 

Törning, 2013) 

Progressiv avskrivning innebär att tillgången skrivs av mindre i början och mer i slutet av 

nyttjandeperioden. För att en användning av denna metod ska vara försvarbar måste nyttan av 

tillgången successivt öka över perioden. (Drefeldt och Törning, 2013) 

Enligt Artsberg (2005) skall företaget välja den metod som bäst återspeglar hur tillgångens 

ekonomiska värde förbrukas inom företaget. Utgångspunkten vid valet är alltså hur tillgången 

bidrar till genererandet av intäkter. I de fall företaget förväntar sig att tillgången genererar 

högre bruttoinkomster under de första åren bör företaget använda sig av en degressiv metod. 

Om företaget istället förväntar sig att det tar ett tag innan tillgången ger full avkastning är en 

progressiv metod att föredra. (Artsberg, 2005) 

3.1.5 Komponentavskrivning 

Genom införandet av K3-regelverket har det blivit obligatoriskt för större onoterade företag 

att använda den nya komponentmetoden vid avskrivning av materiella anläggningstillgångar. 

Den nya metoden innebär en stor skillnad gällande hur företag ska betrakta en materiell 

anläggningstillgång. Tidigare har en materiell anläggningstillgång betraktats som en enda 

enhet som företag skrev av systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden. I och med de 

nya reglerna ska istället tillgången betraktas som en enhet bestående av flera olika 

komponenter. (Drefeldt och Törning, 2013) I BFNAR (2012:1), p.17 står det att 

anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång ska delas upp på betydande 

komponenter om nyttjandeperioden för dessa väsentligt skiljer sig från övriga tillgången. Det 

är alltså två kriterier som måste vara uppfyllda för att en indelning av komponenter ska kunna 

ske. För det första ska det vara en väsentlig skillnad i förbrukningen mellan komponenterna 

och för det andra ska komponenten vara betydande. Vad som menas med ”betydande” och 

”väsentligt” framkommer inte av reglerna utan det är upp till varje företag att avgöra. De enda 

kommentarerna som ges i BFNAR är att en byggnad är ett exempel på en materiell 

anläggningstillgång som består av flera komponenter som stomme, stammar, fasad och tak.  

För att underlätta för fastighetsägarna vid identifieringen av komponenter har SABO och 

Fastighetsägarna Sverige (2012) gett ut några riktlinjer där de tar fram förslag på 

komponenter i en fastighet. Följande nio komponenter återfinns i riktlinjerna:  

1. Mark  

2. Markanläggning  

3. Byggnads- och markinventarier  

4. Stomme  
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5. Tak  

6. Fasad  

7. Inre ytskikt (golv, väggar, innertak)  

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

9. Hyresgästanpassningar 

Det ska dock observeras att detta bara är riktlinjer som är tänkta att hjälpa företagen, de får 

själva avgöra vilka komponenter fastigheten ska delas in i. I Frankrike, som också har denna 

avskrivningsmetod, används t.ex. de fem komponenterna mark, stomme, fasad, inre ytskikt 

och installationer. (SABO och Fastighetsägarna Sverige, 2012) 

 

Vid byte av en komponent ska utgiften enligt BFNAR (2012:1), p.17.5 räknas in i tillgångens 

redovisade värde, samma sak gäller för tillkommande nya komponenter. Utgifter för åtgärder 

av en komponent utan utbyte ska också aktiveras om åtgärden är väsentlig och uppfyller 

kriterierna för tillgångsredovisning enligt BFNAR (2012:1), p 2.18. Där står det att en 

tillgångsredovisning ska göras om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att 

tillfalla företaget i framtiden. Vad som menas med framtiden är enligt SABO och 

Fastighetsägarna Sverige (2012) svårt att avgöra eftersom det inte finns klart reglerat, men de 

menar att en rimlig bedömning är att åtgärder som har en förbrukningstid på tre år eller 

mindre ska kostnadsföras direkt. En annan sak att ta hänsyn till är att det står att åtgärden ska 

vara väsentlig vilket innebär att utbyte av mindre delar av en komponent ska kostnadsföras 

direkt, större byten ska dock aktiveras. Följande exempel kan illustrera detta. Om ett företag 

byter ut komponenten ”fasad” på en byggnad ska skillnaden mellan det redovisade värdet av 

den gamla fasaden och utgiften för den nya fasaden aktiveras i balansräkningen. Det är alltså 

inte möjligt för företaget att kostnadsföra bytet. Byter företaget däremot ut en liten del av 

komponenten, t.ex. några bräder på fasaden, ska denna utgift kostnadsföras direkt som 

löpande underhåll. (SABO och Fastighetsägarna Sverige, 2012) 

 

Enligt Stárová och Čermáková (2010) är komponentavskrivningen en bättre metod än de 

traditionella tillvägagångssätten eftersom de anser att denna metod avspeglar slitaget av en 

tillgång på ett bättre sätt och därmed ger en mer rättvisande bild. De menar att materiella 

anläggningstillgångar ofta består av många olika komponenter vars nyttjandeperioder skiljer 

sig åt och att detta måste beaktas vid avskrivningen. De menar också att 

komponentavskrivningen leder till ett jämnare resultat mellan åren eftersom utgiften för 

utbytet av en komponent sprids över de år som den används. Även Nordlund och Lundqvist 

(2010) påpekar att komponentmetoden ger en mer rättvisande bild. De menar att 

fastighetsföretag historiskt sett har använt sig av alldeles för långa avskrivningstider. Det har 

varit vanligt förekommande bland fastighetsbolag att skriva av en byggnad på 100 och i vissa 

fall till och med 200 år. Nordlund och Lundqvist menar att ett sådant avskrivningsförfarande 

kan strida mot bestämmelserna i ÅRL (SFS 1995:1554). Enligt ÅRL (SFS 1995:1554), 4 kap. 

4§ ska en materiell anläggningstillgång skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden. Vad 

den beräknade nyttjandeperioden är kan dock vara svårt att bedöma eftersom en byggnad 

består av många olika komponenter med skilda livslängder. De påpekar dock att 

nyttjandeperioden aldrig kan vara längre än den vägda nyttjandeperioden av de komponenter 



26 
 

som byggnaden består av. Eftersom majoriteten av delarna en byggnad består av byts ut innan 

byggnaden uppnått en ålder av 50 år anser de att en avskrivningstakt på 0,5-1% är orealistisk. 

Genom att skriva av varje komponent var för sig kommer avskrivningstiden enligt författarna 

troligtvis att minska. (Nordlund och Lundqvist, 2010) Även Hellman, Nordlund och Pramhäll 

(2011) menar att komponentansatsen leder till en förbättrad redovisning i jämförelse med de 

tidigare metoderna som de anser har varit vilseledande. De menar att den tidigare 

prestandaansatsen ger en missvisande bild av företagets resultat då den underskattar resultatet 

de år en komponent byts ut och överskattar resultatet övriga år. Balansräkningen ger dessutom 

enligt författarna en bättre bild av kapitalbindningen vid användning av komponentmetoden. 

Metoden har dock inte undgått kritik då det har ansetts att den nya metoden kommer att 

innebära mycket arbete och ökade kostnader för företagen. (Hellman et al., 2011) Stárová och 

Čermáková (2010) menar också att metoden innebär en hel del subjektiva bedömningar för 

företagen eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur en uppdelning ska ske. 

 

3.1.6 Rättvisande bild 

Begreppet “rättvisande bild” kommer ursprungligen från engelskans “true and fair view” och 

används återkommande i denna studie vilket gör att en beskrivning av begreppet känns 

relevant. Ett grundläggande mål med redovisningen är enligt Alexander och Eberhartinger 

(2009) att ge information till intressenterna om bl.a. företagets finansiella position och 

framtidsutsikter. Denna information ska sedan ligga till grund för intressenternas 

beslutsfattande och för att detta skall kunna fungera effektivt är det viktigt att företagen ger en 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. En förutsättning för detta är att företaget 

ger ut redovisningsinformation som är tillförlitlig. För att kunna ge ut information som är 

tillförlitlig måste företagen redovisa transaktioner och affärshändelser på ett sätt som speglar 

verkligheten. Tanken med att redovisningen ska uppvisa en rättvisande bild är att skydda 

användarna av informationen från att bli vilseledda. (Alexander och Eberhartinger, 2009) 

Begreppet “true and fair view” infördes redan 1947 i den brittiska aktiebolagslagen och spreds 

inom Europa i och med att Storbritannien gick med i EU 1973. I samband med att Sverige 

gick med i EU år 1995 blev landet också skyldig att följa de direktiv som tagits fram för 

medlemsländerna och som bland annat innehöll krav på att företagen skulle uppvisa “true and 

fair view” i redovisningen. (Engström, 2009; Blake, Growthorpe, Fortes och Paananen, 1999) 

Detta låg sedan till grund vid utformningen av den idag gällande Årsredovisningslagen 

(Engström, 2009). I denna lagstiftning finns numera begreppet “rättvisande bild” och återfinns 

i ÅRL (SFS 1995:1554), 2 kap. 3§: 

"Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av 

allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och 

om skälen för avvikelsen lämnas i en not." (2 kap. 3§) 

Vad som egentligen menas med ”rättvisande bild” är relativt otydligt. Kirk (2006) menar 

nämligen att det inte finns någon entydig förklaring av begreppet utan att det finns många 

olika definitioner. Även Engström (2009) är inne på samma linje och påstår att begreppet är 
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mångtydigt. Hon menar att årsredovisningslagens definition inte helt stämmer överens med 

EG-rättens definition i fjärde direktivet som lyder enligt följande: “Årsbokslutet skall ge en 

rättvisande bild av bolagets tillgångar och skulder, ekonomiska ställning och resultat”. Det har 

även enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson (2009) visat sig vara svårt för företagen att 

uppfylla kravet på att uppvisa en rättvisande bild i redovisningen på grund av att det ibland 

kan vara svårt att identifiera transaktioner och att uppskatta framtida händelser. (Sundgren et 

al., 2009) Det kan t.ex. vara svårt för ett företag att bedöma den framtida nyttjandeperioden av 

en byggnad och dess komponenter, vilket kan leda till att redovisningen inte uppfyller kravet 

på att ge en rättvisande bild fullt ut. 

3.2 Teoretisk referensram 

Här ges en genomgång av de tre teorierna: institutionell teori, agentteori och positive 

accounting theory. Anledningen till detta är för att senare kunna förklara de resultat som 

undersökningen kommer fram till på ett bättre sätt. 

3.2.1 Institutionell teori 

Institutionell teori handlar om att förklara varför organisationer inom ett visst område tenderar 

att likna varandra (Deegan och Unerman, 2011). DiMaggio och Powell (1983) är två forskare 

som till stor del har legat bakom utvecklingen av institutionell teori genom studier där de 

undersökte varför det fanns stor grad av homogenitet bland företag som verkade inom samma 

område. Denna teori handlar alltså om att förklara homogenitet (DiMaggio och Powell, 1983) 

och är en stor och dominerande teori inom främst organisationsanalys men används också 

flitigt inom redovisningsforskning (Dillard, Rigsby och Goodman, 2004). Homogenitet 

mellan företag innebär att organisationsstrukturen, vilket även omfattar på vilket sätt företag 

rapporterar, har en förmåga att anpassas efter vad starka grupper inom samhället anser vara 

normalt och att de på så sätt kommer att likna varandra (Deegan och Unerman, 2011). Om 

företag inte har en organisationsstruktur som stämmer överens med vad som anses vara 

”normalt” kan det skapa legitimitetsproblem för företaget (Dillard et al., 2004). Enligt Collin, 

Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) har samhället en allmän uppfattning om hur 

en organisation ska agera. Om företagen avviker från denna föreställning kan de få problem 

att uppfylla den sociala legitimiteten som krävs för att kunna fortsätta bedriva verksamheten 

och få tillgång till de resurser som krävs (Collin et al., 2009). 

Inom institutionell teori finns två grenar, nämligen isomorphism och decoupling. 

Isomorphismen är den gren som denna teorigenomgång fokuserar på och definieras av 

DiMaggio och Powell (1983, s.149) som: ”a constraining process that forces one unit in a 

population to resemble other units that face the same set of environmental conditions”
2
.  De 

menar att det finns tre olika sorters processer inom isomorphismen: coercive isomorphism, 

mimetic isomorphism och normative isomorphism. 

                                                             
2
 Översättning: ”En process som tvingar en enhet i populationen att efterlikna andra enheter som utsätts för 

samma omvärldsförhållanden”. 
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Coercive isomorphism är en process där organisationen ändrar sin struktur till följd av trycket 

från de organisationer som den är beroende av. DiMaggio och Powell (1983) har tagit fram 

två hypoteser som är relaterade till denna typ av isomorphism:  

 Ju mer beroende en organisation är av en annan desto mer kommer den organisationen 

att likna den andra i struktur, klimat och beteende. 

 Ju mer en organisation är beroende av en annan organisations resurser desto mer 

kommer de likna varandra. 

Enligt Deegan och Unerman (2011)  kan denna form av isomorphism kopplas till managerial 

branch of stakeholder theory som menar att företag t.ex. väljer att använda sig av frivillig 

rapportering för att tillfredsställa de största och mest betydelsefulla intressenterna. Dessa 

inflytelserika intressenter tvingar med andra ord indirekt företagen att redovisa på ett visst 

sätt. Eftersom intressenterna kan antas ha likadana förväntningar på andra företag inom 

samma bransch kommer det att innebära att det finns en tendens att dessa företags struktur 

och rapportering kommer att likna varandra. (Deegan och Unerman, 2011)  

Mimetic isomorphism uppstår när företag ändrar sin struktur genom att försöka efterlikna 

andra organisationer. En stor orsak till detta kan vara att det råder osäkerhet. Det kan t.ex. röra 

sig om osäkerhet kring tekniken, att det finns mångtydiga mål eller förändringar i allmänhet. 

DiMaggio och Powell (1983) har även tagit fram två hypoteser som är relaterade till denna 

form av isomorphism: 

 Ju mer osäker en organisation är desto mer kommer den att försöka kopiera andra 

organisationer som de anser är framgångsrika. 

 Ju fler mångtydiga mål en organisation har desto mer kommer företaget att försöka 

efterlikna organisationer som de anser är framgångsrika. 

Unerman och Bennet (2004) förklarar att studier inom institutionell teori har visat att det finns 

en tendens att organisationer inom en viss bransch använder liknande policys och 

tillvägagångssätt som andra framgångsrika organisationer inom samma bransch. De förklarar 

att detta är ett resultat av att företag försöker upprätthålla intressenternas förväntningar och på 

så vis behålla eller till och med förbättra legitimiteten. 

Normative isomorphism innebär att företag ändrar sin struktur på grund av att det finns ett 

tryck från gruppnormer. Deegan och Unerman (2011) förklarar att denna typ av isomorphism 

kan uppstå när det finns t.ex. yrkesmässiga förväntningar på att redovisningen ska stämma 

överens med aktuella redovisningsstandarder. DiMaggio och Powell (1983) har även här tagit 

fram två hypoteser: 

 Ju större tilliten är på akademiska meriter vid val av ledare och personal desto mer 

kommer organisationen att likna andra organisationer inom samma bransch. 

 Ju större utsträckning ledaren är delaktig i organisationen desto mer kommer den likna 

andra organisationer inom samma bransch. 
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Deegan och Unerman (2011) förklarar att vissa grupper som har samma utbildning tenderar 

att agera på liknande sätt. De menar att detta innebär att två chefer med samma utbildning och 

bakgrund kommer att leda respektive organisation på liknande vis.  

3.2.2 Agentteori  

Agentteorin är en teori som har utvecklats i syfte att försöka förklara varför företag väljer att 

redovisa på ett sätt framför ett annat. Anledningen till att teorin utvecklades var för att 

forskare ansåg att befintliga teorier, som byggde på effektiva marknadshypotesen, inte kunde 

förklara varför en viss redovisningsmetod valdes framför en annan. Inom de teorier som 

bygger på den effektiva marknadshypotesen antas nämligen valet av avskrivningsmetod vara 

betydelselöst. Detta eftersom marknaden antas vara effektiv och kunna syna de effekter som 

byte av redovisningsmetod kan medföra. Om t.ex. ett företag väljer att byta till en 

avskrivningsmetod som medför ett lägre redovisat resultat antas marknaden kunna se igenom 

denna förändring eftersom detta inte har någon inverkan på kassaflödet och därmed inte på 

värdet av företaget. Dessa teorier antar med andra ord att det inte finns några incitament för 

företagsledarna att använda sig av olika redovisningsmetoder. Trots detta observerades att 

företag valde olika redovisningsmetoder och att de lade ner stora resurser för att försöka 

påverka standardsättare vid utformningen av olika regler. Detta sågs som ett bevis på att valet 

av redovisningsmetod trots allt hade betydelse för företagen, vilket ledde till att agentteorin 

växte fram. (Deegan och Unerman, 2011) 

Jensen och Meckling (1976) är två forskare som har spelat en viktig roll i utvecklingen av 

agentteorin. Det är en teori som bygger på antagandet om att det finns ett förhållande mellan 

vad de kallar agenten och principalerna och att detta kan ge upphov till konflikter. Det här 

förhållandet uppstår när principalen anlitar agenten för att utföra ett uppdrag och överlåter en 

del av beslutandemakten. Ett exempel på ett sådant förhållande kan vara när delägarna i ett 

företag överlåter en viss makt och beslutanderätt till företagets VD. (Jensen och Meckling, 

1976) 

En grundläggande syn inom agentteorin är att alla människor drivs av ett självintresse och att 

de vid möjlighet fattar de beslut som gynnar dem själva på bekostnad av principalerna. Detta 

kan enligt Eisenhardt (1989) leda till konflikter mellan principalen och agenten då de drivs av 

olika intressen. Agenten antas drivas av ett intresse att tjäna så mycket som möjligt till minsta 

möjliga ansträngning. Principalen däremot är mer intresserad av hur företaget presterar och 

vill därför att agenten gör sitt yttersta för att öka företagets lönsamhet. (Saam, 2007) Detta 

självintresse kan skapa så kallade agentkostnader för företaget om det inte finns några 

kontrakt som reducerar dessa incitament. (Jensen och Meckling, 1976) 

Lamberts (2001) tar upp fyra typiska exempel på vad som kan skapa konflikter i principal-

agentförhållandet. Det första är att agenten inte anstränger sig mer än den behöver, eftersom 

denne inte gynnas av att företaget redovisar ett högre resultat. Det andra är att agenten 

använder företagets resurser för privat bruk. Tredje anledningen bygger på att det kan finnas 

en skillnad i tidsperspektivet mellan agenten och principalen. Agenter är mindre intresserade 

av framtiden än principaler eftersom de bara förväntar sig att vara kvar i företaget under en 
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begränsad tid. Den sista anledningen som tas upp har med riskaversion att göra. Agenten 

antas vara mer riskbenägen än principalen eftersom den inte har lika mycket att förlora. 

(Lamberts, 2001) 

Inom agentteorin antas det att principalerna är fullt medvetna om att agenterna drivs av ett 

självintresse och att de till följd av detta kan fatta beslut som är skadliga för företaget, såvida 

det inte finns kontrakt som hindrar dessa självfrämjande aktiviteter. Principalerna tar därför 

hänsyn till detta när de sätter agentens lön. Genom att ge en lägre lön till agenterna 

kompenseras principalerna för eventuella kostnader som uppstår i och med att agenten agerar 

på ett opportunistiskt sätt. Eftersom agenten på så vis får bära dessa kostnader kommer denne 

att ha incitament att ingå kontrakt som begränsar handlingsutrymmet för att på så vis kunna 

erhålla en högre lön. Det är således agenten som har incitament att ge ut information som 

visar att denne agerar på ett sätt som överensstämmer med principalens önskemål. (Watts och 

Zimmerman, 1986) 

3.2.3 Positive accounting theory (PAT) 

Inom redovisningen finns ofta en rad olika alternativa metoder för hur specifika transaktioner 

och händelser ska redovisas. Trots att det finns en mängd olika regler och rekommendationer 

finns det ändå en viss grad av flexibilitet för företag när de ska välja hur dessa transaktioner 

eller händelser ska redovisas. Positiva teorier försöker enligt Watts (1995) förklara och förutse 

särskilda fenomen till skillnad från normativa teorier som snarare försöker förklara hur 

särskilda fenomen ska behandlas. PAT är en positiv teori som försöker förklara varför 

ledningen på företag redovisar på ett visst sätt när det finns flera olika alternativ att välja 

mellan. Det är en teori som har ett intresse av att förklara och beskriva varför vissa företag 

väljer en specifik redovisningsmetod medan andra företag inte gör det. (Watts och 

Zimmerman, 1990) PAT bygger på agentteorin som tidigare nämnts utgår från ett antagande 

om att individer drivs av ett självintresse. PAT, likt agentteorin, fokuserar nämligen på 

relationen mellan olika individer som är involverade eller har en koppling till organisationen. 

Det kan t.ex. vara relationen mellan ägaren och ledningen eller relationen mellan företaget 

och långivare. (Watts och Zimmerman, 1990; Jensen och Meckling, 1976)     

 

Watts och Zimmerman (1990) har utvecklat tre hypoteser för att förklara varför ledningen har 

incitament att välja olika redovisningsmetoder. Dessa är bonusplanhypotesen, skuldhypotesen 

och politiska kostnadshypotesen. Bonusplanshypotesen bygger på antagandet om att 

ledningen kommer att använda sig av redovisningsmetoder som ökar den nuvarande periodens 

redovisade resultat när de har en bonus som är kopplad till företagets resultat. Denna hypotes 

förklarar också att det kan finnas incitament för ledningen att skjuta på resultathöjande 

åtgärder för att kunna ta upp det under en senare period om det visar sig att agenten inte kan 

dra nytta av ett ökat resultat under den innevarande perioden. Detta kan vara fallet när en 

förutsättning för bonusen är att resultatet ska överstiga en viss nivå och då agenten inser att en 

åtgärd inte kommer att medföra att denna nivå överstigs. (Watts och Zimmerman, 1990) 
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Skuldhypotesen bygger på ett antagande att ju högre ett företags skuldsättningsgrad är desto 

mer benägen är ledningen att använda redovisningsmetoder som ökar resultatet. Om t.ex. ett 

företag har ingått ett avtal med en långivare som är bundet till redovisningen finns det motiv 

för ledningen att använda sig av redovisningsmetoder som minskar risken för att bryta 

överenskommelsen. Det kan t.ex. handla om att öka resultatet eller det redovisade värdet på 

en viss tillgång som är belånad. (Watts och Zimmerman, 1990) 

 

Politiska kostnadshypotesen antar att det finns en större benägenhet bland stora företag att 

använda sig av redovisningsmetoder som reducerar det redovisade resultatet än bland mindre 

företag. Anledningen till detta är att de stora företagen antas utsättas för en starkare offentlig 

granskning eftersom de drar till sig större politisk uppmärksamhet. (Watts och Zimmerman, 

1990) 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som syftar till att kunna förklara och förstå de 

resultat som studien kommer fram till. Det inleds med en beskrivning av tidigare forskning 

som belyser avskrivningsmetoders betydelse och följs av en genomgång av olika faktorer som 

kan tänkas påverka företagen. Avslutningsvis sammanställs de påverkande faktorerna i en A 

priori-modell. 

3.3.1 Avskrivningsmetoders betydelse 

Att valet av avskrivningsmetod kan få stor betydelse visar Jackson et al. (2009) i sin studie 

som handlar om företags investeringsbeslut. I studien visar forskarna att valet av 

avskrivningsmetod kan påverka företagsledningens beslutsfattande. Att fatta beslut om 

investeringar är ett av företagsledningens absolut viktigaste områden eftersom det påverkar 

aktieägares välstånd, företagets överlevnad och den allmänna välfärden i samhället. Resultatet 

av denna studie visar att accelererande avskrivningsmetoder, som t.ex. den degressiva 

metoden, i större utsträckning är associerad med högre grad av kapitalinvesteringar än den 

linjära avskrivningsmetoden. (Jackson et al., 2009) I studien tar forskarna fram fyra 

sammanhängande anledningar till varför valet av avskrivningsmetod kan påverka företagens 

investeringsbeslut. Alla dessa fyra anledningar grundar sig i det faktum att den accelererande 

metoden leder till ett lägre bokfört värde än den linjära. (Jackson et al., 2009) 

Den första anledningen som forskarna tar upp är att den linjära metoden i större utsträckning 

resulterar i redovisade förluster vid utrangeringen på grund av den medför högre redovisade 

värden. (Jackson et al., 2009) De menar att det finns en ovilja hos företag att sälja en tillgång 

som resulterar i en förlust, vilket kan kopplas till prospekt-teorin som säger att investerare är 

mer känsliga för förluster än vinster. (Kahneman och Tversky, 1979) Denna ovilja att 

redovisa förluster kan leda till att företagen försöker försena förlusterna genom att fortsätta att 

använda den befintliga tillgången. (Tversky och Kahneman, 1991) Enligt denna teori kan det 

antas lättare för ett företag att utrangera en tillgång som är värd t.ex. 10 000 kr än en som är 

värd 50 000 kr. (Jackson et al., 2009) 
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Den andra anledningen som Jackson et al. (2009) lyfter fram är att avskrivning enligt den 

accelererande metoden leder till en mer positiv eller mindre negativ inverkan på resultatet vid 

utrangering. Bevis från tidigare forskning visar att företagsledare har vinstaspekter i tankarna 

när de fattar investeringsbeslut. Graham, Harvey och Rajgopal (2005) fann i sin studie att 

ledare ofta lägger större vikt vid vinsten än kassaflödet när företaget riskerar att inte nå upp 

till ett vinstmål. Även Bhojraj och Libby (2005) påpekar i sin studie att trycket från 

kapitalmarknaden kan få företag att fatta beslut som maximerar vinsten på kort sikt, istället 

för att satsa på projekt som maximerar kassaflödet på lång sikt. Detta kan leda till att företaget 

väljer att behålla en tillgång som har ett högt redovisat värde för att på så vis undvika att 

belasta resultatet. (Jackson et al., 2009) 

Den tredje anledningen, som kan förklara varför den accelererande metoden är associerad 

med större grad av investeringar, är att storleken på det bokförda värdet av tillgången kan 

påverka företagsledarens uppfattning om vad den kan förväntas leverera i framtiden. 

Tillgångar som har ett högt redovisat värde kan antas vara kapabla att generera större nytta i 

framtiden än tillgångar med ett lågt redovisat värde. Detta kan leda till en större motvilja att 

utrangera dessa. (Jackson et al., 2009) 

Den fjärde och sista anledningen som Jackson et al. (2009) belyser har med slösaktighet att 

göra. En tillgång med högt bokfört värde kan få ledningen att tro att de slösar med företagets 

resurser om de byter ut en sådan. Arkes (1996) förklarar i sin forskning att individer inte gillar 

att vara slösaktiga, att inte fullt utnyttja en tillgång som har köpts in. Även Heath och 

Fenneman (1996) visar att konsumenter har en förmåga att överanvända produkter för att de 

ska känna att investeringen är värd pengarna. 

3.3.2 Påverkande faktorer 

Här presenteras några faktorer som har identifierats och som kan tänkas påverka företagens 

val av redovisning och därmed hur företagen väljer att behandla den nya regeln om 

komponentavskrivning.  

 

Enkelhet som påverkande faktor 

I en studie undersökte Ogunba (2011) hur hållbara olika avskrivningsmetoder är vid värdering 

av byggnader, utifrån de fyra bedömningskriterierna följdriktighet, tillförlitlighet, 

användarvänlighet och separat behandling av avskrivningskomponenter. Med separat 

behandling av avskrivningskomponenter menar han i vilken mån avskrivningsmetoderna tar 

hänsyn till fysisk nedgång, funktionell nedgång och ekonomisk nedgång, vilket han anser är 

de tre orsakerna till varför en materiell anläggningstillgång går ned i värde. Resultatet visar att 

avskrivningsmetoder som utgår från tillgångens livslängd, som t.ex. degressiv, progressiv och 

linjär metod, har hög användarvänlighet men låg tillförlitlighet och följdriktighet. Metoderna 

tar dessutom bara hänsyn till den fysiska nedgången. Ogunba menar därför att dessa metoder 

är otillräckliga eftersom de inte uppfyller de kriterier som bör kunna ställas på en 

avskrivningsmetod. Samtidigt som undersökningen visar att dessa metoder är bristfälliga 

konstateras också att de är några av de vanligaste förekommande metoderna. Detta resultat 
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tyder på att enkelhet är av stor vikt för företagen vid val av metod. Även Dotzour (1990) är 

kritisk mot dessa metoder och menar att de är otillförlitliga eftersom uppskattningen av 

nyttjandeperioden är subjektiv och innebär en stor osäkerhet. 

Frågan om varför företag väljer olika avskrivningsmetoder har diskuterats under många 

decennier. Forskare har kommit med olika förklaringar till varför det är på det viset. Ogumba 

(2011)  menar som sagt att enkelhet är den främsta förklaringen. Watts och Zimmerman 

(1986) menar att det är självintresset som styr valet och Green, Grinyer och Michaelson 

(2002) menar att det är teoretisk stringens. Trots att många tänkbara förklaringar har 

presenterats är det enligt Dey et al. (2009) forskning inom PAT och självintresse som har varit 

den dominerande ståndpunkten.    

I en studie undersökte Dey et al. (2009) vilka motiv som ligger bakom ledningens val av 

avskrivningsmetod. Studien bygger på svar från 93 företag inom olika branscher där 

respondenterna tillfrågades vad som avgör valet av avskrivningsmetod. Detta resultat 

jämfördes sedan med insamlad data över hur företagen faktiskt valde att skriva av sina 

tillgångar. Denna undersökning bygger på fyra hypoteser. 

1. Den första hypotesen är kopplad till bonusplanhypotesen som finns inom PAT och 

innebär att ledningen kommer att välja den avskrivningsmetod som maximerar den 

egna välfärden. Eftersom ägarna är medvetna om att ledarna drivs av självintresse vid 

beslutsfattandet, kommer företaget se till att kontrakt ingås så att ledningens intresse 

överensstämmer med ägarnas. Sådana kontrakt kan t.ex. innebära att ledningen får 

bonusar som är kopplade till det redovisade resultatet. Detta leder till hypotesen att 

ledningen kommer att välja en avskrivningsmetod som bidrar till ett ökat redovisat 

resultat.   

 

2. Den andra hypotesen utgår från att enkelhet är en stor bidragande faktor vid val av 

avskrivningsmetod. Denna hypotes förutsätter att ledningen kommer att välja den 

enklaste metoden som innebär minst arbete och kostnader för företaget. Hypotesen har 

ett starkt samband med användning av den linjära metoden, som enligt författaren 

anses vara en enkel metod att tillämpa. 

 

3. Den tredje hypotesen handlar om att företaget väljer den metod som passar bäst för 

den specifika tillgången som ska skrivas av. Enligt denna hypotes kommer företag att 

använda sig av olika metoder beroende på vilken tillgång som ska skrivas av. 

 

4. Den fjärde hypotesen innebär att företaget kommer att följa de normer som finns inom 

branschen och välja den metod som är vanligast förekommande. Företaget väljer på så 

vis en metod som underlättar jämförbarheten mellan andra företag inom samma 

bransch. 

Resultatet från enkätundersökningen visade att företag lägger större vikt vid teknologiska 

överväganden som enkelhet, passform och normer än resultatpåverkan. En tänkbar förklaring 

till varför företagen svarade att de lägger minst fokus på resultatpåverkan kan enligt Dey et al. 
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(2009) vara att företagen inte vill framhäva att de fattar beslut grundat på självintresse. Detta 

resultat jämfördes sedan med information om hur företagen valde att skriva av tillgångarna i 

praktiken. Resultatet visade att 73 av de 93 undersökta företagen använde sig av linjär 

avskrivning, som enligt Dey et al. är en enkel och billig metod att använda. Endast 3 av de 19 

återstående företagen varierade användandet av askrivningsmetoder mellan olika typer av 

tillgångar. Denna låga variation av avskrivningsmetoder indikerar att företagen inte lägger så 

stor vikt vid passformen, som i enkätundersökningen ansågs vara den viktigaste faktorn, vid 

val av avskrivningsmetod. Resultatet tyder också på att det finns en tendens att företag inom 

samma bransch väljer att använda sig av samma typ av avskrivningsmetoder. Resultatet av 

denna undersökning är i linje med de slutsatser som Ogumba (2011) drog i sin studie, 

nämligen att enkelhet är en stor bidragande faktor vid val av avskrivningsmetod. 

Osäkerhet som påverkande faktor 

Eftersom införandet av kravet på komponentavskrivning är en stor förändring för företagen, 

inte minst i fastighetsbranschen, är det relevant att undersöka vilka konsekvenser förändringar 

kan ha på människors beteende. I en studie som handlar om förändringsprocesser vid 

sammanslagningar av organisationer förklarar Muller (2006) att osäkerhet är mycket vanligt 

förekommande. Han menar att förändringar gör att individer känner sig obekväma, i och med 

att rutiner går förlorade, och att detta ofta leder till stress och osäkerhet. En orsak till detta kan 

vara att förändringen innebär att det inte finns tillräckligt med kunskap och förståelse för det 

nya. (Muller, 2006; Antonacopoulou och Gabriel, 2001) En vanlig förekommande reaktion 

vid osäkerhet hos individer är att deras psykologiska försvarsmekanismer aktiveras, vilket 

leder till att de fokuserar på det negativa istället för att se förändringen som en möjlighet. 

(Jacobsen, 2005; Muller, 2006) Enligt Lines (2005) är det svårt att ändra individens attityd när 

denne väl har bestämt och format sin åsikt vilket kan skapa problem vid förändringsprocesser. 

Brouthers et al. (2005) förklarar att företag ofta hanterar osäkerhet genom att imitera hur 

andra företag väljer att handla i en specifik situation. Detta hänvisas till vad DiMaggio och 

Powell (1983) kallar mimetic isomorphism och har diskuterats under avsnittet som handlar 

om institutionell teori. Cyert och March (1963) menar att företag som ställs inför osäkerhet 

kan minimera kostnaderna som är förknippade med osäkerheten genom att studera hur andra 

företag gör och sedan ta efter detta. På så vis kan företag som saknar viss kompetens utnyttja 

den kunskap som finns inom andra företag (Cyert och March, 1963).  

Det finns tre vanliga typer av mimetic isomorphism och dessa är enligt Haunschild och Miner 

(1997) frekvensbaserad, karaktärsbaserad och utfallsbaserad imitation. Den förstnämnda 

innebär att företag väljer att imitera den strategi eller struktur som används av majoriteten av 

företagen inom samma område eller bransch. Den karaktärsbaserade imitationen går ut på att 

företag väljer att efterlikna andra företag som är liknande i något avseende, t.ex. storlek eller 

ägarstruktur. Utfallsbaserad imitation handlar om att företag tar efter de strategier och 

strukturer som har fungerat bra i andra organisationer. Ett syfte med dessa imitationer är att 

rättfärdiga de strategiska val som företaget gör. (Brouthers et al., 2005) 

Ägarstruktur som påverkande faktor 
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Clarkson (1995) förklarar att företag både har primära och sekundära intressenter. Sekundära 

intressenter är individer eller grupper som påverkar företaget men som inte är nödvändiga för 

dess överlevnad. Primära intressenter däremot är de som är nödvändiga för företagets 

överlevnad, t.ex. delägare, kunder och banker. Skulle någon inom denna grupp av intressenter 

bli missnöjd och ta avstånd från företaget kommer de inte kunna fortsätta att bedriva 

verksamheten som tidigare. (Clarkson, 1995) Som en följd av att företag är finansierade på 

olika vis och att ägarstrukturen skiljer sig mellan företag kommer de primära intressenterna i 

viss mån att skilja sig. För t.ex. publika bolag är aktieägarna en viktig intressent eftersom de 

utgör en betydande finansiär för företaget. Dessa intressenter har ingen nära relation med 

företaget eftersom de inte är delaktiga i den dagliga driften och kallas därför av Nobes (1998) 

för outsiders. Som en följd av att dessa delägare inte är aktiva i företaget har de inte löpande 

tillgång till detaljerad information om organisationen. Dessa intressenter är därför i stor 

utsträckning beroende av att få tillgång till finansiella rapporter för att kunna fatta 

investeringsbeslut. Det är därför viktigt att dessa intressenter får tillgång till information om 

företaget för att kapitalmarknaden ska fungera effektivt. En anledning till varför aktieägarna 

inte har en nära relation till företagen är enligt Nobes att dessa ofta är delägare i många olika 

företag, och därmed bara äger en liten del i varje. För privata företag är ofta banken en viktig 

finansiär och därmed en av företagens primära intressenter. Denna typ av intressenter kallar 

Nobes för” insiders” eftersom han menar att denna grupp ofta har långa och nära relationer 

med företagen och därmed lättare att få tillgång till information löpande. De är därför inte i 

lika stort behov av informationen från de finansiella rapporterna. (Nobes, 1998) 

I en undersökning fann Gelb (2000) att det finns ett samband mellan redovisningen och 

ägarstrukturen i ett företag. Resultatet visar att företag som är finansierade av externa ägare 

har mer detaljerad redovisning än företag som har ett nära förhållande mellan ägandet och 

ledningen, t.ex. företag som ägs av styrelsen. Detta resultat är i linje med antaganden som 

finns inom agent teorin. Inom denna teori sägs det uppstå s.k. agentkostnader när det finns en 

distans mellan ledningen och ägandet. För att minska dessa kostnader måste företagen möta 

delägarnas ökade informationsbehov. Genom att ge ut mer information ökar möjligheterna för 

ägarna att övervaka ledningen och företaget. Detta leder till ökad efterfrågan av aktierna och 

det blir mindre kostsamt för företaget att få in kapital. När det däremot finns ett nära samband 

mellan ägandet och ledningen minskar dessa informationsproblem, vilket leder till ett minskat 

behov av kostsam redovisning. (Gelb, 2000)  

Offentligt ägande 

Forskning kring den offentliga sektorns redovisning har historiskt sett varit relativt fattig, 

vilket är ganska märkligt med tanke på hur pass omfattande denna typ av redovisning är i de 

flesta länder. Intresset för detta forskningsområde har dock ökat, främst under 80- och 90-

talet, men saknar fortfarande en solid teoretisk referensram som grund. (Pallot, 1992; Chan, 

2003) Det som kan lyftas fram från den forskning som finns är i alla fall att den offentliga 

sektorns redovisning har andra förutsättningar och utgångspunkter i jämförelse med den 

privata sektorns. (Pallot, 1992; Chan, 2003) 
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Redovisning inom den offentliga sektorn utgår från ett s.k. accountability-perspektiv vilket 

innebär att det finna andra dimensioner än bara den ekonomiska dimensionen. Med ett 

accountability-perspektiv ställs frågor om vilken nytta resursanvändningen har bidragit med 

och på vilket sätt den använts. Detta perspektiv tar med andra ord hänsyn till andra faktorer än 

bara de ekonomiska, som t.ex. sociala, moraliska och politiska faktorer. (Tagesson, 2007) 

Chan (2003) förklarar i sin studie att det finns tre syften med redovisning inom den offentliga 

sektorn. Det första grundläggande syftet förklarar han är att kontrollera och skydda landets 

statskassa genom att upptäcka och förhindra korruption och mygel. Det mellanliggande syftet 

med den offentliga redovisningen är att underlätta för en sund ekonomisk förvaltning av 

landets resurser. Det sista och mer långtgående syftet med denna typ av redovisning menar 

Chan är att hjälpa staten att uppfylla den offentliga ansvarsskyldigheten. Denna 

ansvarsskyldighet kan delas upp i tre olika principal-agentförhållanden, nämligen relationen 

mellan byråkrati och verkställande direktör, relationen mellan verkställande direktör och 

lagstiftare och slutligen relationen mellan staten och folket. (Chan, 2003) 

I en studie av Rainey, Backoff och Lebine (1976) presenteras ett antal olika påståenden om 

skillnader mellan offentliga och privata organisationer som påverkar företagens ledning och 

beslutsfattande. Studien visar att offentliga företag förväntas agera på ett mer rättvist och 

ärligt sätt än privata företag. De offentliga företagen förväntas i sina rapporter kunna visa att 

de uppfyller sin ansvarsskyldighet och att de inte försöker dölja viktig information. Resultatet 

från studien visar även att offentliga företag utsätts för större granskning av sina handlingar 

och kan på så vis inte ha lika många ”hemligheter” som privata företag. Vidare visar studien 

att företagens mål och visioner skiljer sig åt beroende på om det är inom den privata eller den 

offentliga sektorn. (Rainey et.al., 1976)     

Det finns alltså uppenbara skillnader mellan privata och offentliga företag när det gäller 

förutsättningar och mål. Brorström, Haglund och Solli (2005) förklarar att kommuner och 

landsting bedriver allmännyttig verksamhet som i huvudsak finansieras av statliga bidrag och 

kommunalskatt. Det förutsätts dessutom att verksamheten ska vara av allmänt intresse och 

eftersom det är styrt från politiskt håll är budgeten, där bl.a. prioritering, målformulering och 

resursfördelning presenteras, av stor betydelse. De som väljs ut för att styra de offentliga 

företagen ska vara politiskt ansvarstagande och vara öppen och klar med hur verksamheten 

sköts. (Brorström et al., 2005). 

 

Accountability (ansvarighet) är som en röd tråd som binder samman den forskning som gjorts 

kring redovisning inom den offentliga sektorn. GASB är en organisation som arbetar med 

normgivning för den offentliga sektorns redovisning i USA och skriver bl.a. detta:  

“Accountability is the cornerstone of all financial reporting in government… Governmental 

accountability is based on the belief that the citizenry has “a right to know”, a right to receive 

openly declared facts that may lead to public debate by the citizens and their elected 
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representatives. Financial reporting plays a major role in fulfilling government’s duty to be 

publicly accountable in a democratic society.” 
3
 (GASB, 1987, s.20 - 21) 

Trots att detta är ett uttalande från en organisation i USA är det relevant att uppmärksamma 

eftersom Tagesson (2007) menar att det finns många likheter med den offentliga sektorn i 

Sverige. 

Storlek som påverkande faktor 

Det finns enligt Berger och Udell (1998) en tydlig koppling mellan storleken på företaget och 

på vilket sätt dessa företag är finansierade. Mindre företag är ofta finansierade av så kallade 

”insiders” som har en nära relation med företaget. Enligt Berger och Udell är leverantörer, 

banker och företagsledare de största finansiärerna för dessa företag medan större företag ofta 

är finansierade av externa investerare. Majoriteten av de mindre företagen är också ägarledda 

vilket minskar risken för agentkonflikter mellan ägare och ledare. (Berger och Udell, 1998) 

Forskning visar också att större företag är mer benägna att använda sig av frivillig 

rapportering än mindre företag. Förutom att detta kan bero på vilket sätt företaget är 

finansierat (Gelb, 2000) kan det också enligt Watson, Shrives och Marston (2002) vara andra 

orsaker som ligger till grund för detta. En orsak som de lyfter fram är att kostnaderna för den 

frivilliga rapporteringen, relativt sett, ofta är högre för ett mindre företag. En annan orsak som 

de lyfter fram, och som är i linje med Gelbs (2000) argument, är att de stora företagen har 

större nytta av en ökad rapportering. Detta eftersom det undanröjer osäkerhet bland 

investerarna och därmed gör företagen mer attraktiva som investeringsobjekt. (Watson et al., 

2002) 

Även Alsaeed (2006) kom i sin undersökning fram till att stora företag i större utsträckning 

använder sig av frivillig rapportering än små företag. I studien tar han fram fyra orsaker som 

kan ligga till grund för detta.  

1. Den första anledningen är att större företag ofta utsätts för en starkare offentlig 

granskning och att de därför känner sig tvungna att ge ut mer information. 

2. Mer information möjliggör för företagen att få in kapital till en lägre kostnad. Detta är 

en följd av att investerarna känner sig mer säkra och därmed inte kräver en lika hög 

riskpremie. 

3. De stora företagen har de resurserna som krävs för att samla in, analysera och 

presentera stora mängder data till en låg kostnad. 

4. Agentkostnaderna är högre för stora företag eftersom det är vanligt att dessa företag är 

finansierade av aktieägare. Genom att öka informationsutbudet antas agentkostnaderna 

kunna reduceras.  

                                                             
3 Översättning: ”Ansvarighet är hörnstenen för all finansiell rapportering inom offentlig sektor. Offentligt 
ansvar grundas på tron om att medborgarna har ”rätt att veta” och rätt att öppet få ta del av fakta som kan 
leda till offentlig debatt för medborgarna och dess valda representanter. Finansiell rapportering spelar en viktig 
roll i att fullgöra offentlig plikt att vara ansvarig i ett demokratiskt samhälle”. 
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Det är också forskare som menar att det finns argument för att stora företag skulle vilja 

redovisa mindre. Jensen och Meckling (1976) menar att stora företag kan ha incitament att 

undanhålla viktig information för att undvika politiska kostnader som kan uppstå till följd av 

strängare regler, högre beskattning eller ökade sociala förpliktelser. Trots detta menar Alsaeed 

(2006) att det finns många empiriska undersökningar som visar att stora företag ger ut mer 

information än mindre företag. 

Resultat som påverkande faktor 

Burgstahler och Dichev (1997) visar i sin studie bevis på att företag styr resultatet för att 

undvika att presentera resultatnedgångar och förluster i sina finansiella rapporter.  De menar 

att företag återkommande beskriver vikten av en resultatökning i sina årsredovisningar och att 

företag visar en stark vilja att ständigt redovisa positiva resultat. Författarna förklarar att 

denna manipulering av resultatet motiveras av två huvudskäl. Det första är ett antagande om 

att företag som visar höga resultat har lägre transaktionskostnader med intressenterna. 

(Burgstahler och Dichev, 1997) Detta antagande menar författarna stöds av annan forskning, 

bl.a. av Bowen, DuCharme och Shores (1995) som i sin studie diskuterar kring just detta 

förhållande mellan höga vinster och lägre transaktionskostnader med intressenterna. De 

beskriver t.ex. att kunderna är villiga att betala ett högre pris eftersom företaget förväntas 

kunna erbjuda bättre garanti och service när de uppvisar ett högre resultat. De menar även att 

leverantörer och långivare ger företaget bättre villkor ju högre resultat de presenterar i sina 

finansiella rapporter. Detta beror på en förbättrad tro om att företagen kommer kunna betala 

tillbaka skulderna och att risken för förseningar minskar, samt att det skapar en tro hos 

leverantörerna om att företaget kommer göra större inköp i framtiden. Till sist förklarar de 

även att högre resultat bidrar till att värdefull arbetskraft stannar i företaget eftersom de får 

högre förhoppningar om företagets framtidsutsikter. (Bowen et al., 1995) 

Den andra förklaringen till varför företag visar en stark vilja att undvika att redovisa 

resultatnedgångar och förluster menar Burgstahler och Dichev (1997) kan hänvisas till 

prospect theory. De hänvisar till Kahneman och Tversky (1979) som förklarar att prospect 

theory handlar om att människor är känsligare för negativ än positiv information, och att det 

på så vis finns en ovilja hos företagen att uppvisa en negativ trend. (Burgstahler och Dichev, 

1997) 

I en studie där Fields, Lys och Vincent (2001) undersöker och analyserar tidigare forskning 

kring val av redovisningsmetoder finner de att resultat av bl.a. DeFond och Park (1997) är i 

linje med det som Burgstahler och Dichev (1997) kom fram till. Resultatet av DeFond och 

Parks (1997) studie visar nämligen att ledningen i företag vars resultat är dåligt, men där 

framtiden lovar bättre resultat, tenderar att manipulera resultatet genom att ”låna” från 

perioder längre fram i tiden. Ledningen gör en slags resultatutjämning genom att föra framtida 

positiva resultat till den nuvarande perioden, som visar sämre resultat, med hjälp av 

alternativa redovisningsval. Anledningen till detta menar DeFond och Park är oron över att 

förlora jobbet när resultaten är negativa. Detta innebär att ledningen handlar på ett liknande 
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sätt i en omvänd situation, d.v.s. när företaget visar goda resultat för tillfället men förväntas ha 

sämre resultat i framtiden. 

Skuldsättning som påverkande faktor 

För att ett företag skall kunna bedriva sin verksamhet är det nödvändigt för företaget att ha 

tillgång till kapital som kan användas till lönsamma investeringar. För att få tillgång till 

kapital ingår ofta företag olika former av skuldförbindelser med diverse olika investerare. För 

att dessa investerare ska kunna försäkra sig om att få tillbaka det satsade kapitalet i framtiden 

ingår de olika former av kontrakt som förhindrar vissa handlingar hos företaget. Dessa 

kontrakt kan t.ex. begränsa företagets möjligheter att dela ut kapital till ägarna eller begränsa 

företagets möjligheter till att låna in nytt kapital. Eftersom dessa kontrakt ofta är bundna till 

redovisningen kan det finnas incitament för ledningen att överväga alternativa 

redovisningsmetoder. Detta för att förhindra att företaget bryter mot en skuldförbindelse eller 

för att öka möjligheterna till att ingå nya förmånliga låneavtal. (Begley och Feltham, 1999) 

I en studie undersökte Dey, Grinyer, Sinclair och El-Habashy (2007) bland annat hur företags 

redovisningsval påverkas av skuldsättningsgraden i företaget. I undersökningen kom 

forskarna fram till att det finns ett positivt samband mellan företagets skuldsättningsgrad och 

användningen av resultathöjande redovisningsmetoder. Resultatet visar att företag med hög 

skuldsättningsgrad är mer benägna att använda sig av avskrivningsmetoder som leder till ett 

högre redovisat resultat. En orsak som forskarna förklarar kan ligga till grund för detta är att 

företaget vill undvika risken att förlora ett skuldkontrakt, till följd av att företaget bryter mot 

de förutsättningar som kontraktet bygger på. En annan anledning som forskarna lyfter fram är 

att företag med hög skuldsättningsgrad kan avskräcka nya potentiella långivare eller leda till 

att företaget tvingas ingå mindre förmånliga skuldförbindelser. Forskningen visar vidare att 

företag är mer intresserade av att använda sig av resultathöjande redovisningsmetoder som 

inte har någon inverkan på beskattningen. Denna slutsats drog författarna utifrån att det visade 

sig att företagen hellre använde sig av alternativa avskrivningsmetoder, för att öka det 

redovisade resultatet, än andra resultathöjande åtgärder.  Denna undersökning gjordes i 

Egypten där redovisningsreglerna för avskrivning, likt Sverige, är skilda från skattereglerna. 

Det högre redovisade resultatet till följd av en lägre avskrivning har således ingen inverkan på 

beskattningen. (Dey et al., 2007) 

Även Skinner (1993) kom i sin undersökning fram till att skuldsättningsgraden är en viktig 

förklaringsvariabel till varför företag väljer att redovisa på olika sätt. Forskaren menar även 

här att det finns incitament för företag med hög skuldsättningsgrad att använda sig av 

resultathöjande redovisningsmetoder, för att på så vis inte riskera befintliga lånekontrakt eller 

möjligheten att ingå nya förmånliga kontrakt. Resultatet av denna studie visar att företag med 

hög skuldsättningsgrad i större utsträckning använder sig av avskrivningsmetoder som bidrar 

till ett ökat redovisat resultat. Skinner fann också i undersökningen att företag som har mer 

tillgångar i större utsträckning är intresserade av att använda sig av resultathöjande 

redovisningsmetoder. Detta eftersom dessa företag i större utsträckning har skuldkontrakt som 

är kopplade till redovisningen. (Skinner, 1993) 
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3.3.3 A priori-modell 

Denna modell har utformats utifrån avsnittet 3.3.2 Påverkandefaktorer. Den bygger på 

tidigare forskning om faktorer som kan tänkas påverka företagens tillämpning av 

komponentmetoden samt vad de anser om den. De teorier som presenteras under den 

teoretiska referensramen ingår inte i modellen eftersom de inte anses vara direkt påverkande 

faktorer utan används snarare för att stödja de argument som tas upp i analysen. Modell syftar 

till att skapa en bättre överblick för läsaren om vilka faktorer som ska undersökas i denna 

studie. Dessa faktorer är enkelhet, osäkerhet, ägarstruktur, storlek, resultat och skuldsättning. 

 
Modell 2: A priori-modell 

I mitten av modellen återfinns själva problemet, vilket i denna studie är 

komponentavskrivning. De sex övriga cirklarna utgörs av de tänkbara påverkande faktorerna 

som har identifierats och som ska undersökas. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras studiens empiri. Det inleds med en genomgång av enkätsvaren och 

följs sedan av en bortfallsanalys. Slutligen presenteras en sammanställning av de utförda 

korrelationstesten. 

4.1 Enkätsvar 

Enkätsvaren som presenteras nedan är indelade efter studiens tre första syftesformuleringar 

med rubrikerna: 

 Indelning av komponenter 

 Avskrivningstakt 

 Vad företagen anser 

4.1.1 Indelning av komponenter 

I det första diagrammet presenteras svaren på fråga 4 som handlar om vilka komponenter 

företagen delar in sina byggnader i. I diagrammet presenteras de 10 vanligaste komponenterna 

som de undersökta fastighetsföretagen använder vid indelningen. 

 
Diagram 1: Svarsfördelningen på fråga 4 

Internt bortfall: 12 st. 
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Undersökningen visade att företagen sammanlagt använder över hundra olika benämningar på 

komponenterna, men för att kunna koda detta resultat har dessa delats in i grupper. Som 

framgår av diagrammet använder samtliga företag komponenten ”stomme” vid indelningen. 

Ytterligare tre mycket vanligt förekommande komponenter som används av över 90 % av 

företagen är yttertak, fasad och installationer. Vad som dock inte framgår av diagrammet är 

att vissa företag i sin tur delar in dessa komponenter i underkomponenter. Installationer är den 

komponent som delas in mest frekvent. Över 60 % av företagen delar upp denna komponent i 

underkomponenter där de vanligaste är el, ventilation, VS (värme och sanitet) och 

styr/övervakning. När det gäller indelningen av yttertak och fasad har vissa företag valt att 

dela upp dessa komponenter beroende på vilket material de består av. Yttertak har ungefär 13 

% av företagen valt att dela upp i underkomponenter som t.ex. plåt, papp och pannor. Fasad 

delas upp i underkomponenter av ungefär 15 % av företagen och de vanligaste indelningarna 

när det gäller denna komponent är puts, trä och tegel/sten.  

Nästa diagram illustrerar respondenternas svar på fråga 5. Den handlar om hur många 

komponenter de delar in byggnaden i.  

 
Diagram 2: Svarsfördelningen på fråga 5 

Internt bortfall: 8 st. 

Medel allmännyttiga: 10,73 

Medel privata: 8,54 

Medel samtliga: 10,01  

 

Som framgår av diagrammet ovan skiljer sig indelningen av antal komponenter i stor 

utsträckning mellan företagen. Det är ett stort spann mellan antal komponenter där de företag 

som har identifierat minst antal komponenter har 5 st. och de företag som har identifierat flest 

komponenter har hela 27 st. Medelantalet komponenter för samtliga företag är 10 st. Som 
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diagram 2 visar finns det en tydlig skillnad mellan de privata och allmännyttiga företagen. De 

privata företagen delar generellt sett in sina fastigheter i färre antal komponenter än de 

allmännyttiga företagen. Detta framgår också av medelantalet komponenter som är 8,5 st. för 

privata företag och 10,7 st. för allmännyttiga företag. 

I diagram tre sammanställs svaren från fråga sex där respondenterna tillfrågas om de använde 

en viktad avskrivningssats vid övergången till komponentmetoden. 

 
Diagram 3: Svarsfördelningen på fråga 6 

Internt bortfall: 2 st. 

 

Som diagrammet ovan visar använde ungefär häften av samtliga undersökta företag en viktad 

avskrivning vid övergången till komponentmetoden. Det finns en liten skillnad mellan de 

privata och allmännyttiga företagen. Av de privata företagen använde 37 % en viktad 

avskrivning medan 49 % av de allmännyttiga företagen gjorde det.  
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En sammanställning av svaren från fråga sju presenteras i diagram fyra och handlar om i 

vilken grad företagen har tagit hjälp av rekommendationer vid indelningen av komponenter. 

 
Diagram 4: Svarsfördelningen på fråga 7 

Internt bortfall: 1 st. 

Medel allmännyttiga: 4,05 

Medel privata: 3,36 

Medel samtliga: 3,82 

 

Över hälften av alla undersökta fastighetsföretag har i stor grad tagit hjälp av 

rekommendationer vid indelningen av komponenter och över 20 % i mycket stor grad. Endast 

2 % av företagen uppger att de inte har tagit hjälp av några rekommendationer. Majoriteten av 

både privata och allmännyttiga företag påstår att de i stor grad tagit del av rekommendationer. 

När det gäller de företag som svarat att de har använt sig av rekommendationer i mycket stor 

grad är skillnaden betydande. Hela 29 % av de allmännyttiga företagen uppger detta medan 

samma siffra endast är 3 % för det privata företagen. Samtidigt är det inget av de 

allmännyttiga företagen som har svarat att de inte alls tagit hjälp av några rekommendationer 

medan 5 % av de privata företagen uppger detta. Diagrammet visar att i stort sett alla 

undersökta företag har använt sig av rekommendationer och medelvärdet för samtliga företag 

ligger på hela 3,82. 
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Nästa diagram är en sammanställning av svaren från fråga åtta som handlar om i vilken grad 

företagen har tagit hjälp av andra företag inom samma bransch vid indelningen av 

komponenter. 

  
Diagram 5: Svarsfördelningen på fråga 8 

Internt bortfall: 2 st. 

Medel allmännyttig: 3,2 

Medel privat: 1,88 

Medel samtliga: 2,76 

 

Som framgår av diagrammet är svaren från samtliga företag jämt fördelade över skalan och 

har ett medelvärde på 2,76. Värt att notera är att det är en stor skillnad mellan privata och 

allmännyttiga företag där medelvärdet för privata företag är 1,88 och medelvärdet för de 

allmännyttiga företagen är 3,2. Hälften av alla privata företag uppger att de inte har tagit hjälp 

av andra företag inom samma bransch och 17 % av de allmännyttiga företagen uppger samma 

sak. Hela 33 % av de allmännyttiga företagen har svarat att de till stor grad har tagit hjälp av 

andra företag inom samma bransch vid indelningen och endast 9% av de privata. 
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4.1.2 Avskrivningstakt 

Tabellen nedan är en sammanställning av svaren på fråga 9 och 10. I Fråga 9 efterfrågas vad 

företagens genomsnittliga avskrivningstakt blir vid användning av komponentmetoden. I 

fråga 10 efterfrågas vad den genomsnittliga avskrivningstakten var året innan 

komponentmetoden började tillämpas. Tabellen innehåller fem statistiska mått och dessa är 

medelvärde, median, max värde, min värde och standardavvikelse. 

Avskrivningsprocent efter införandet av komponentavskrivning 

  Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 2,30% 2,20% 3,50% 1,60% 0,40% 

Privata 2,29% 2,20% 3,75% 1,50% 0,62% 

Samtliga företag 2,30% 2,20% 3,75% 1,50% 0,43% 

Avskrivningsprocent före införandet av komponentavskrivning 

  Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 2,06 % 2,00 % 4,00 % 1,33 % 0,40 % 

Privata 1,78 % 2,00 % 3,00 % 0,50 % 0,66 % 

Samtliga företag 1,97 % 2,00 % 4,00 % 0,50 % 0,48 % 

Skillnaden i avskrivningsprocent 

  Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 0,24 % 0,20 % 1,50 % -1,80 % 0,47 % 

Privata 0,51 % 0,50 % 2,30 % -1,00 % 0,78 % 

Samtliga företag 0,33 % 0,20 % 2,30 % -1,80 % 0,53 % 

Tabell 1: Sammanställning av fråga 9 och 10 

Internt bortfall: 10 st. 

 

Som framgår av max- och min värde för samtliga företag är det ett stort spann mellan de båda 

extremerna där det minsta värdet efter införandet är 1,5 % och det högsta värdet 3,75 %. 

Minsta värdet före införandet var 0,5 % och det högsta värdet var 4 %. Standardavvikelserna 

på 0,43 % respektive 0,48 % visar också att spridningen i avskrivningstakt är relativt stor för 

företagen både före och efter införandet av komponentmetoden. 

Längst ned i tabell 1 presenteras skillnaden mellan avskrivningstakten före respektive efter 

införandet av komponentmetoden. Utifrån tabellen går det utläsa att avskrivningstakten i 

genomsnitt har ökat efter införandet av komponentmetoden. Det går att se att 

medelavskrivningen för samtliga undersökta företag har stigit med 0,33 procentenheter efter 

införandet av komponentmetoden. Tabellen visar även att skillnaden för de undersökta 

företagen som är privata är större än för de som är allmännyttiga. Ökningen för de privata 

företagen är 0,51 procentenheter och ökningen för de allmännyttiga företagen är 0,24 

procentenheter. Som framgår av “Min värde” längst ner i tabellen har inte alla företag fått en 

högre avskrivningstakt efter införandet utan några företag har fått en lägre avskrivningstakt. 
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Ett företag har till och med fått en så pass mycket lägre avskrivningstakt som 1,8 

procentenheter.  

4.1.3 Vad företagen anser 

Nästa diagram visar en sammanställning av fråga 11 som handlar om inställningen till 

införandet av komponentmetoden. 

 
Diagram 6: Svarsfördelningen på fråga 11 

Internt bortfall: 2 st. 

Medel allmännyttiga: 2,67 

Medel privata: 2,12 

Medel samtliga: 2,5 

 

Av samtliga undersökta företag är nästan 50 % övervägande positiva till införandet av 

komponentavskrivning. Den andra hälften är spridd över skalan där ca 10 % är mycket 

positiva och ungefär 15 % är mycket negativa. Övriga ca 25 % är övervägande negativa. Det 

finns dock en relativt stor skillnad i inställning mellan privata och allmännyttiga 

fastighetsföretag. Hela 35 % av de privata företagen är mycket negativa medan endast 7 % av 

de allmännyttiga företagen har denna inställning. Ungefär 58 % av de allmännyttiga företagen 

är övervägande positiva samtidigt som denna siffra för de privata företagen är 29 %. Denna 

skillnad i inställning syns också tydligt på medelvärdena, där medelvärdet för allmännyttiga 

företag är 2,67 och för privata företag 2,12.  
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Fråga 12 presenteras i nästa diagram. Den frågan handlar om huruvida företagen tycker att 

komponentmetoden ger en mer eller mindre rättvisande bild av värdet på fastigheterna.  

 
Diagram 7: Svarsfördelningen på fråga 12 

Internt bortfall: 2 st. 

Medel allmännyttiga:3,6 

Medel privata: 3 

Medel samtliga: 3,4 

 

Som framgår av diagrammet ovan är en stor del av de undersökta företagen neutrala i denna 

fråga. Dock anser majoriteten av företagen att komponentavskrivningen ger en mer 

rättvisande bild av värdet vilket även medelvärdet för samtliga företag visar eftersom det är 

3,4. Det finns även i denna fråga en tydlig skillnad mellan privata och allmännyttiga 

fastighetsföretag. Av de privata företagen är de flesta neutrala och har ett medelvärde på 3. 

Det är också en större andel av de privata företagen i jämförelse med allmännyttiga företag 

som anser att komponentavskrivning ger en mindre rättvisande bild än vad den tidigare 

metoden gjort. De flesta av de allmännyttiga företagen anser att komponentavskrivningen till 

övervägande del ger en mer rättvisande bild av värdet på fastigheterna, vilket även speglas i 

medelvärdet som är hela 3,6 för dessa företag. 
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I diagram åtta sammanställs svaren från fråga 13 där respondenterna tillfrågas om de tycker 

att komponentmetoden bidrar till att de inom företaget får en bättre eller sämre överblick över 

fastigheterna. 

 
Diagram 8: Svarsfördelningen på fråga 13 

Internt bortfall: 2 st. 

Medel allmännyttig: 3,64 

Medel privata: 3,1 

Medel samtliga: 3,49 

 

Även på denna fråga är en stor del av företagen neutrala men den största delen av de 

undersökta företagen anser att den nya metoden kommer att innebära att företaget får en bättre 

överblick över fastigheterna. Anmärkningsvärt är dock att en mycket större andel av de 

privata fastighetsföretagen i jämförelse med de allmännyttiga fastighetsföretagen anser att 

komponentmetoden ger en sämre överblick över fastigheterna. Över 10 % av de privata 

fastighetsföretagen anser att metoden ger en mycket sämre överblick över fastigheterna. Detta 

kan jämföras med de allmännyttiga fastighetsföretagen där samma siffra endast är 1 %. De 

allmännyttiga företagen anser generellt sett att den nya metoden kommer ge en bättre 

överblick över fastigheterna, vilket också syns på medelvärdet som är 3,64.  Detta kan 

jämföras med de privata företagens medelvärde som är 3,1. 
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I fråga 14 efterfrågas om företagen anser att komponentmetoden innebär minskade/ökade 

administrativa kostnader och presenteras i diagrammet nedan. 

 
Diagram 9: Svarsfördelningen på fråga 14 

Internt bortfall: 1 st. 

Medel allmännyttiga: 3,98 

Medel privata: 4,03  

Medel samtliga: 3,96 

 

Majoriteten av samtliga undersökta företag anser att komponentavskrivningen kommer 

innebära ökade administrativa kostnader för företaget. Detta framgår tydligt av medelvärdet 

för samtliga företag som är hela 3,96. Ungefär 26 % av företagen hävdar att de administrativa 

kostnaderna kommer vara ungefär lika som tidigare och endast 1 % anser att de kommer vara 

lägre. Skillnaden mellan privata och allmännyttiga företag är relativt obetydlig. Skillnaden 

som finns är att det är något större andel av de privata företagen som påstår att 

komponentavskrivningen innebär mycket mer administrativa kostnader. 
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Nästa diagram illustrerar svaren på fråga 15 som efterfrågar om företagen anser att nyttan 

med komponentavskrivningen kommer att överstiga kostnaden. 

 
Diagram 10: Svarsfördelningen på fråga 15 

Internt bortfall: 1 st. 

 

Ungefär 46 % av samtliga undersökta företag anser att nyttan med komponentavskrivningen 

inte kommer att överstiga kostnaden. Ungefär 29 % har ingen uppfattning i frågan och 25 % 

anser att nyttan kommer att överstiga kostnaden. Det finns en viss skillnad mellan privata och 

allmännyttiga företag i frågan. Av de privata företagen anser 60 % att nyttan inte kommer att 

överstiga kostnaden jämfört med de allmännyttiga företagen där denna uppfattning delas av 

40 %. 
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I diagrammet nedan presenteras svaren från fråga 16. I denna fråga tillfrågas respondenterna 

om de anser att det är svårt eller lätt att avgöra vad som är en betydande komponent. 

 
Diagram 11: Svarsfördelningen på fråga 16 

Internt bortfall: 3 st. 

Medel allmännyttiga: 3,08 

Medel privata: 3,03 

Medel samtliga: 3,06 

 

Ungefär en tredjedel av de undersökta företagen ställer sig neutrala i frågan om det är lätt eller 

svårt att avgöra vad som är en betydande komponent. Ungefär 35 % tycker att det är 

övervägande lätt att avgöra medan ungefär 25 % tycker att det är övervägande svårt. Det är 

med andra ord en relativt stor spridning mellan svaren i denna fråga. Båda extremerna, 

“mycket svårt” och “mycket lätt”, har i denna fråga en mycket liten svarsfrekvens. Skillnaden 

mellan privata och allmännyttiga företag är i stort sett obetydlig där medelvärdet är 3,03 

respektive 3,08. 
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Nästa diagram är en sammanställning av fråga 17, där företagen har svarat på om de tycker att 

det är svårt eller lätt att avgöra komponenternas nyttjandeperioder.  

 
Diagram 12: Svarsfördelningen på fråga 17 

Internt bortfall: 3 st. 

Medel allmännyttig: 3,07 

Medel privat: 2,89 

Medel samtliga: 3,01 

 

Diagram 12 visar att majoriteten av företagen tycker att det varken är lätt eller svårt att avgöra 

en komponents nyttjandeperiod. Hela 40 % är neutrala i denna fråga, 30 % tycker att det är 

övervägande lätt att avgöra och knappt 20 % tycker att det är övervägande svårt. Över hälften 

av alla privata företag svarade neutralt medan 34 % av de allmännyttiga gjorde det. 

Diagrammet visar också att de allmännyttiga företagen generellt sett tycker att det är lättare 

att avgöra komponentens nyttjandeperiod än vad de privata företagen tycker. De 

allmännyttiga företagens medelvärde är 3,07 och de privata företagens medelvärde är 2,89. 
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I diagrammet nedan presenteras svaren från fråga 18. I denna fråga tillfrågas respondenterna 

om de tror att komponentmetoden kommer leda till högre redovisade värden. 

 
Diagram 13: Svarsfördelningen på fråga 18 

Internt bortfall: 3 st. 

Medel allmännyttiga: 3,62 

Medel privata: 3,59 

Medel samtliga: 3,61 

 

Ungefär 59 % av samtliga undersökta företag tror att komponentmetoden kommer leda till 

högre redovisade värden medan endast ca 6 % tror att det kommer leda till lägre redovisade 

värden. Resterande 35 % tror inte att det kommer leda till någon förändring. Majoriteten av 

företagen tror alltså att komponentmetoden kommer bidra till högre redovisade värden, vilket 

även medelvärdet på 3,61 visar.  

4.2 Bortfallsanalys 

När inte alla respondenter svarar på enkäten bör det enligt Bryman och Bell (2011) göras en 

bortfallsanalys. De förklarar att det finns två typer av bortfall. Externt bortfall uppstår när 

någon i urvalet inte svarar på enkäten och internt bortfall uppstår när en enskild fråga inte 

besvaras. I denna studie skickades enkäter ut till totalt 241 fastighetsföretag varav 155 företag 

svarade på enkäten. Detta motsvarar ett externt bortfall på 36 % vilket betyder att 

svarsfrekvensen är 64 %. Av dessa 155 företag var det 9 st som svarade att de inte kommer 

redovisa enligt K3-regelverket under år 2014. Dessa 9 företag användes inte i undersökningen 

och den korrigerade svarsfrekvensen blir därför 60 % och det externa bortfallet 40 %. Van der 

Stede et al. (2005) förklarar att en studie med en svarsfrekvens på 75-90 % i regel kan anses 

vara tillförlitlig men att forskaren vid en sådan svarsfrekvens bör stämma av hur pass 

representativt urvalet egentligen är. Om svarsfrekvensen är under 50 % bör forskaren vara 
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försiktig med att dra signifikanta slutsatser om populationen. I Van der Stedes et al. studie 

förklaras dock att de flesta enkätundersökningar har en svarsfrekvens kring 55 % och att vissa 

undersökningar kan ha en så låg svarsfrekvens som 15 %, men ändå anses som accepterade 

eftersom de blir publicerade i välkända journaler. Deras studie visar att 31 av 51 

undersökningar med ett urval större än 150 har en lägre svarsfrekvens än 50 %, vilket innebär 

att undersökningar med en relativt låg svarsfrekvens ändå kan anses vara tillförlitliga. Denna 

studie har ett urval som är över 150 samtidigt som svarsfrekvensen är 60 % vilket därför bör 

anses som fullt acceptabelt.  

En tänkbar förklaring till det externa bortfallet på 40 % kan vara att det är många företag som 

fortfarande inte kommit så långt i arbetet med övergången och därför anser att de inte kan 

svara på frågorna och väljer att avstå från att delta. När företagen kontaktades via telefon var 

det ett flertal av respondenterna som förklarade att de inte var klara med arbetet men att de 

trots detta skulle försöka svara på enkäten. Det externa bortfallet består troligtvis till stor del 

av dessa företag. Andra tänkbara förklaringar kan vara att företagen inte anser att de har tid att 

besvara enkäten eller att det har en policy att inte delta i undersökningar.  

I urvalet som bestod av 241 företag utgjordes ungefär 40 % av privata företag och 60 % av 

allmännyttiga företag. Av de 146 svaren som användes i undersökningen såg fördelningen 

mellan privata och allmännyttiga företag ut enligt följande: 

 
Diagram 14: Fördelning av svar mellan privata och allmännyttiga företag 

Som diagrammet visar är ca två tredjedelar av svaren från allmännyttiga företag och endast en 

tredjedel från privata företag. Med tanke på att ungefär 40 % av urvalet bestod av privata 

företag betyder det att svarsfrekvensen för denna grupp är ca 50 %. De allmännyttiga 

företagen stod för ungefär 60 % av urvalet vilket leder till att svarsfrekvensen för dessa 

företag är ca 68 %. Svarsfrekvensen är alltså betydligt högre bland de allmännyttiga 

företagen. En tänkbar anledning till detta kan vara att de allmännyttiga företagen känner att de 

har ett större samhällsansvar och på så vis känner en större skyldighet att ställa upp i 

undersökningen. Denna tänkbara förklaring är i linje med vad bl.a. Tagesson (2007) och Chan 
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(2003) hävdar, nämligen att offentligt ägda företag i större utsträckning väger in sociala och 

moraliska faktorer i sin verksamhet än vad de privata företagen gör.  

Det interna bortfallet är i genomsnitt 3,4 uteblivna svar per fråga. Fråga fyra, som handlar om 

vilka komponenter företagen delar in byggnaden i, har högst internt bortfall på 12 stycken 

uteblivna svar. Ytterligare frågor som sticker ut är fråga fem, nio och tio som handlar om 

antal komponenter och avskrivningstakt. De har ett internt bortfall på 8-10 stycken 

utelämnade svar. Flera av respondenterna som inte har svarat på dessa frågor har angett att de 

inte har kommit så långt i arbetet och därför inte kan besvara frågan. En annan anledning till 

att just dessa frågor har ett högre internt bortfall än de övriga frågorna kan vara att de kräver 

mer arbete av respondenterna för att besvaras. Enligt Bryman och Bell (2011) uppfattas ofta 

krångliga frågor som ansträngande och tidskrävande vilket kan leda till att respondenterna 

undviker att besvara sådana frågor. Med tanke på att t.ex. fråga fyra kräver att respondenterna 

listar vilka komponenter de delar in sina byggnader i kan det tänkas att vissa respondenter 

anser att detta är för krångligt och tidskrävande vilket gör att de struntar i att svara på frågan. 

Sammanfattningsvis är det externa bortfallet 40 % och det interna bortfallet relativt lågt på 

samtliga frågor vilket gör att resultatet från undersökningen bör kunna generaliseras till en 

större population. Dock bör hänsyn tas till att de privata företagen endast utgör en tredjedel av 

svaren. Detta innebär att resultat som tyder på skillnader mellan dessa grupper bör betraktas 

med en viss försiktighet. 

4.3 Sammanställning av korrelationstest 

För att undersöka om det finns något samband mellan olika variabler i resultatet har det gjorts 

korrelationstest i statistikprogrammet Minitab 16. Dessa korrelationer används i nästa avsnitt 

där resultatet analyseras. I tabellen nedan visas en sammanställning av samtliga 

korrelationstest.  

Variabler 

 
Korrelation 

Storlek och hur många komponenter företagen delar in byggnaden i (Fråga 5) 0,273 

Skuldsättningsgrad och skillnad i avskrivningstakt (Fråga 9/10) 0,091 

Vinstmarginal och skillnad i avskrivningstakt (Fråga 9/10) 0,036 

Inställning (Fråga 11) och rättvisande bild (Fråga 12) 0,666 

Inställning (Fråga 11) och bättre översikt (Fråga 13) 0,540 

Tabell 2: Sammanställning av korrelationstest 

Till vänster i tabellen anges mellan vilka variabler korrelationstestet utförts och till höger i 

tabellen anges korrelationen som testet visar. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet från enkätundersökningen och den information som 

hämtats från årsredovisningar. Detta ställs sedan mot den teori som har presenterats i 

studiens referensram (se kapitel 3). Avsnittet är uppdelat utifrån studiens forskningsfrågor. 

Den fjärde och sista forskningsfrågan om påverkande faktorer är invävd i analysen av övriga 

tre forskningsfrågor och sammanfattas i slutet av detta avsnitt.  

5.1 Hur delar fastighetsföretagen in byggnaden i olika 

komponenter? 

Resultatet visade att de undersökta fastighetsföretagens indelning av komponenter väsentligt 

skiljer sig åt. Antalet komponenter varierar från 5 till 27 stycken, vilket indikerar att företagen 

gör stora skillnader i bedömningar gällande indelningen av betydande komponenter. En 

anledning till detta kan vara som Stárová och Čermáková (2010) antyder, nämligen att 

komponentmetoden innebär många subjektiva bedömningar då det inte finns några tydliga 

riktlinjer om hur en uppdelning ska ske. Några företag väljer att bryta ner byggnaden i mycket 

detaljerade komponenter medan andra företag gör en mer övergriplig indelning. Vissa företag 

väljer t.ex. att dela in fasaden i olika underkomponenter beroende på dess material. 

Anledningen till detta är troligtvis att de gör bedömningen att materialen har olika lång 

nyttjandeperiod och skiljer i värde. Eftersom en tegelfasad i regel har en längre livslängd och 

ett högre värde än t.ex. en träfasad kan dessa indelningar i underkomponenter anses rimliga 

och motiverade (SABO, 1993). Majoriteten av de undersökta företagen har med stor 

sannolikhet byggnader som består av olika typer av material. Detta är intressant med tanke på 

att resultatet visade att endast 15 % av företagen delar in sina komponenter efter vilket 

material byggnaden består av. Detta tyder på att företagen är olika noggranna vid indelningen 

av komponenter. En tänkbar förklaring till att många företag väljer att göra en mer övergriplig 

indelning, och därmed inte använda underkomponenter för t.ex. fasad och yttertak, kan vara 

att företagen vill hålla ned antalet komponenter för att förenkla processen så mycket som 

möjligt. Tidigare studier av bl.a. Ogunba (2011) och Dey et al. (2009) har visat att enkelhet 

har haft en stor inverkan vid företags val av avskrivningsmetod. Ogunba visar i sin studie att 

företag lägger större vikt vid enkelhet än vid t.ex. tillförlitlighet och Dey et al. menar i sin 

studie att företag värdesätter enkelhet högre än passform. Trots att komponentmetoden är ett 

krav för dessa företag är resultaten från dessa studier som handlar om val av 

avskrivningsmetod relevanta. Komponentmetoden är trots allt enligt Drefeldt och Törning 

(2013) principbaserad vilket ger företagen ett stort utrymme för egna bedömningar som 

innebär att företagen själva får avgöra hur noggrant de väljer att dela in sina byggnader. 

Enligt FARs (2013) rekommendationer om övergången till komponentmetoden är det möjligt 

för företagen att använda en viktad avskrivning initialt vid övergången. En viktad avskrivning 

innebär att företagen kan utgå från en representativ byggnad för att sedan applicera på andra 

liknande byggnader. FAR menar att detta kan underlätta företagens övergång till den nya 
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metoden. Som resultatet visar använde nästan hälften av de undersökta företagen en viktad 

avskrivning vilket också tyder på att många företag lägger stor vikt vid enkelhet.    

Som resultatet visar skiljer sig indelningen av komponenter beroende på vilken ägarstruktur 

företagen har. De undersökta allmännyttiga företagen delar generellt in byggnaden i fler antal 

komponenter än de privata företagen. För de allmännyttiga företagen är medelantalet 10,7 

komponenter medan medelantalet för de privata företagen är 8,5 komponenter. De 

allmännyttiga företagen delar alltså in sina byggnader i genomsnitt med drygt två 

komponenter fler än de privata företagen. Detta tyder på att de allmännyttiga företagen är mer 

noggranna och detaljerade i indelningen av komponenter. En tänkbar förklaring till detta kan 

vara att de allmännyttiga företagen utgår från ett s.k. accountability-perspektiv i och med att 

de är offentligt ägda. Ett sådant perspektiv innebär enligt Tagesson (2007), Chan (2003) och 

Rainey et al. (1976) att företag utgår från andra dimensioner än bara de ekonomiska, som t.ex. 

sociala, moraliska och politiska dimensioner. De menar att offentliga företag förväntas 

redovisa på ett mer rättvist och ärligt sätt än privata företag. Resultatet från denna studie visar 

att majoriteten av samtliga undersökta företag menar att komponentmetoden innebär ökade 

administrativa kostnader för företaget. Genom att dela in byggnaden i fler komponenter ökar 

den administrativa bördan och därmed kostnaderna. Om de allmännyttiga företagen har ett 

s.k. accountability-perspektiv som Tagesson, Chan och Rainey et al. påstår, kan detta vara en 

förklaring till varför de trots ökade administrativa kostnaderna delar in sina byggnader i fler 

komponenter än privata företag. Eftersom de allmännyttiga företagen väger in andra 

dimensioner än enbart de ekonomiska är de inte lika fokuserade på vinstmaximering som 

privata företag. Genom att de privata företagen är vinstdrivande på ett annat sätt än de 

allmännyttiga företagen kan en tänkbar förklaring till varför de i genomsnitt delar in sina 

byggnader i färre komponenter vara att de inte vill belasta resultatet med för höga 

administrativa kostnader. Detta resonemang kan också kopplas till PAT. Inom PAT finns 

enligt Watts och Zimmerman (1986) ett antagande om att alla individer drivs av ett 

självintresse som styr deras redovisningsval. Eftersom privata företag utifrån ovanstående 

resonemang inte har lika stort intresse av att tänka på andra dimensioner än de ekonomiska 

kan det med utgångspunkt från denna teori förklaras varför de väljer att dela in byggnader i 

färre komponenter. Eftersom de är mer fokuserade på vinstmaximering kan det tänkas att de 

har ett större intresse av att minska de administrativa kostnaderna och på så vis väljer att dela 

in byggnaderna i färre komponenter. 

Det faktum att de allmännyttiga företagen som undersöktes gör en mer detaljerad och 

noggrann indelning av komponenter är i linje med det som Gelb (2000) fann i sin studie. Han 

kunde visa att företag som är finansierade med externa ägare har en tendens att ge ut mer 

detaljerad redovisning än företag som har ett nära förhållande mellan ägare och ledning. 

Allmännyttiga företag ägs av kommunen och därmed indirekt av landets befolkning vilket gör 

att de har många externa intressenter (Daniels och Daniels, 1991). Dessa intressenter kallar 

Nobes (1998) för “outsiders” eftersom de inte har någon nära relation till företaget och att de 

på så vis är i behov av att detaljerad information ges ut. Detta kan också kopplas till 

agentteorin som enligt Jensen och Meckling (1976) bygger på ett antagande om att det finns 

ett behov av att ge ut detaljerad information för att minska eventuella agentkostnader som kan 
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uppstå när det råder en distans mellan ägandet och ledningen. Eftersom det finns en distans 

mellan ägarna och ledningen i de allmännyttiga företagen kan detta förklara varför dessa 

företag i genomsnitt delar in sina byggnader i fler komponenter. Genom att de delar in 

byggnaden i fler komponenter blir redovisningen mer precis och ger en mer rättvisande bild 

av verkligheten. 

Som tidigare nämnts skiljer sig indelningen av antal komponenter mellan företagen i väsentlig 

utsträckning vilket tyder på att de är olika noggranna med hur de delar in sina byggnader. 

Enligt studier av bl.a. Alsaeed (2006) och Watson et al. (2002) finns det ett samband mellan 

företagets storlek och hur detaljerad redovisningen är. De menar att större företag i regel 

redovisar på ett mer detaljerat sätt än vad mindre företag gör och att de använder sig av mer 

frivillig rapportering. Komponentmetoden ger företag utrymme för egna bedömningar vilket 

leder till att de själva kan avgöra i vilken utsträckning de delar upp sina byggnader. Det är 

mer eller mindre frivilligt att välja hur många komponenter som ska särredovisas. (Drefeldt 

och Törning, 2013) Korrelationstestet som har gjorts mellan företagens storlek och antalet 

komponenter som använts visade en korrelation på 0,273 vilket är ett svagt positivt samband. 

Detta tyder på att det inte finns något starkt påvisbart samband mellan företagens storlek och 

hur detaljerade de är i sina indelningar av komponenter, vilket alltså inte är i linje med vad 

tidigare forskning har kommit fram till. Alsaeed och Watson et al. förklarar att en anledning 

till varför större företag använder sig av mer detaljerad redovisning är att kostnaderna för 

detta relativt sett är mindre för stora än för små företag. När det gäller arbetet med att dela in 

byggnader i komponenter kan det tänkas att kostnaderna för de större företagen är lika hög, i 

relation till storleken, som för de mindre företagen eftersom de troligtvis har fler byggnader 

att hantera. Detta kan vara en anledning till varför resultatet i denna studie går emot tidigare 

forskning.  

Resultatet visar att i stort sett alla undersökta företag har tagit hjälp av någon form av 

rekommendationer vid indelningen av komponenter. Hela 70 % av företagen uppger dessutom 

att de har tagit hjälp av rekommendationer i stor- eller mycket stor utsträckning. Detta tyder 

på att det finns en viss osäkerhet bland företagen när det gäller att dela in byggnaderna i 

betydande komponenter. Resultatet visade även att ca 30 % av de undersökta företagen tycker 

att det är svårt att avgöra vad som är en betydande komponent samt bedöma dess 

nyttjandeperiod, vilket också talar för att det råder relativ stor osäkerhet bland företagen. Att 

det råder osäkerhet är inte speciellt förvånande med tanke på att regelverket är nytt och att det 

innebär en stor förändring för företagen. Enligt Muller (2006) är nämligen osäkerhet mycket 

vanligt förekommande vid stora förändringar eftersom det bl.a. kan saknas kompetens och för 

att gamla rutiner rubbas. Resultatet visar även att de vanligast förekommande komponenterna 

som används till stor del speglas av de komponenter som tas upp i SABO och 

Fastighetsägarna Sveriges (2012) riktlinjer. Av de sex komponenterna som anges i dessa 

riktlinjer (bortsett från mark, markanläggningar och markinventarier) är fem med bland de sju 

vanligast förekommande i undersökningen. Många företag har utöver dessa komponenter 

även identifierat andra komponenter som i stor utsträckning överensstämmer mellan 

företagen. Exempel på dessa är fönster, hissar, kök och badrum. Detta tyder på att företagen 

har samarbetat och tagit hjälp av varandra vid indelningen av komponenter. Detta visar också 
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resultatet från fråga 8 där över 70 % av alla undersökta företag uppger att de har tagit hjälp av 

andra företag inom samma bransch. En tänkbar förklaring till varför företagen tar hjälp av 

rekommendationer och andra företag inom samma bransch kan vara att det råder osäkerhet, 

vilket det tyder på i detta fall. Brouthers et al. (2005) förklarar nämligen att företag har en 

tendens att imitera andra organisationer när det råder osäkerhet. Detta är också i linje med det 

som DiMaggio och Powell (1986) inom institutionell teori kallar för mimetic isomorphism. 

De har formulerat en hypotes som säger att ju mer osäker en organisation är desto mer 

kommer den att försöka kopiera andra organisationer som den anser är framgångsrika.  

5.2 Har avskrivningstakten förändrats i jämförelse med 

den tidigare metoden? 

Som det går att se av resultatet i tabell 1 har medelavskrivningen ökat med i genomsnitt 0,33 

procentenheter efter införandet av komponentmetoden. Innan införandet var 

medelavskrivningen 1,97 % och har nu ökat till 2,30 %. Detta stämmer överens med de 

argument som bl.a. Nordlund och Lundqvist (2010) har lyft fram om att den nya 

komponentmetoden troligtvis skulle leda till kortare avskrivningstider. Resultatet visar alltså 

att avskrivningstiden för de undersökta företagen i genomsnitt har blivit kortare i och med 

införandet av komponentmetoden. Nordlund och Lundqvist menar att avskrivningstiden för 

byggnader historiskt sett har varit alltför lång och att det inte har speglat det verkliga slitaget 

på ett rättvist sätt. Innan införandet av komponentmetoden hade några av företagen i 

undersökningen en avskrivningstakt så låg som 0,50 % vilket motsvarar en nyttjandeperiod på 

200 år. Nordlund och Lundqvist påpekar också detta och menar att det är en orealistiskt lång 

avskrivningstid eftersom de hävdar att majoriteten av de delar som en byggnad består av byts 

ut innan de uppnått en ålder av 50 år, vilket alltså motsvarar en avskrivningstakt på 2 %. Även 

Stárová och Čermáková (2010) menar att komponentavskrivningen är en bättre metod 

eftersom den ger en mer rättvisande bild och avspeglar slitaget på ett bättre sätt. Huvudsyftet 

med avskrivning är enligt bl.a. Wright (1964) och Andrew och Pitt (2006) att det ska 

återspegla slitaget av tillgången och att det ska kostnadsföras successivt under dess 

nyttjandeperiod. Stárová och Čermáková (2010) anser alltså att komponentmetoden uppfyller 

detta syfte på ett bättre sätt än vad den tidigare metoden har gjort. Resultatet visar också detta 

eftersom de lägsta avskrivningstakterna för företagen i undersökningen har stigit till 1,50 % 

efter införandet av komponentmetoden, vilket är betydligt närmare vad Nordlund och 

Lundqvist (2010) menar är en rimlig avskrivningstakt. Detta tyder på att komponentmetoden 

ger en mer rättvisande bild. 

Längst ner i tabell 1, där skillnaden mellan före och efter införandet presenteras, går det utläsa 

att standardavvikelsen är 0,53 % vilket innebär att det är en relativt stor spridning i 

förändringen mellan de undersökta företagens avskrivningstakter. Inom PAT förklarar Watts 

och Zimmerman (1990) att det finns en skuldhypotes med ett antagande om att ju högre ett 

företags skuldsättningsgrad är desto mer benägen är ledningen att använda sig av 

resultathöjande redovisningsmetoder. Korrelationstestet mellan företagens skuldsättningsgrad 

och skillnaden i avskrivningstakt efter att komponentmetoden har införts visar 0,091, vilket är 

ett mycket svagt positivt samband. Detta är ett resultat som går emot tidigare forskning som 
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har utgångspunkt i Watts och Zimmermans skuldhypotes. Exempelvis kommer Dey et al. 

(2007) och Skinner (1993) i sina undersökningar fram till att företag med hög 

skuldsättningsgrad är mer benägna att använda sig av avskrivningsmetoder som leder till ett 

högre redovisat resultat.  Det går inte påvisa något sådant samband utifrån detta resultat 

eftersom det inte finns någonting som tyder på att företag med hög skuldsättningsgrad har en 

mindre skillnad i avskrivningstakt än övriga företag. Utifrån skuldhypotesen som Dey et al. 

och Skinner utgår ifrån skulle företagen med hög skuldsättningsgrad i detta fall ha incitament 

att få en låg avskrivningstakt för att belasta resultatet så lite som möjligt. Detta skulle betyda 

att företag med hög skuldsättningsgrad troligtvis skulle vilja sänka avskrivningstakten eller 

åtminstone få en så låg höjning som möjligt i samband med införandet av 

komponentmetoden. Som tidigare nämnts påstår bl.a. Drefeldt och Törning (2013) samt 

Stárová och Čermáková (2010) att komponentmetoden ger företagen ett stort utrymme för 

egna bedömningar vilket betyder att det skulle var fullt möjligt för företag med hög 

skuldsättningsgrad att styra avskrivningstakten efter önskemål. Dock visar resultatet som sagt 

en korrelation på endast 0,091 vilket tyder på att det inte finns något sådant samband. 

En annan tänkbar förklaring till varför det finns en relativt stor spridning i förändringen 

mellan de undersökta företagens avskrivningstakter kan vara att företag med lågt resultat har 

incitament att eftersträva en lägre avskrivningstakt än företag med högt resultat. DeFond och 

Parks (1997) hävdar nämligen att företag med dåligt resultat har en tendens att välja 

redovisningsmetoder som höjer resultatet. Även Burgstahler och Dichev (1997) menar i sin 

studie att företagets resultat har en inverkan på företagens val av redovisningsmetod. De 

menar att företag som riskerar förluster och resultatnedgångar har incitament att välja 

resultathöjande redovisningsmetoder. Korrelationstestet mellan företagens vinstmarginal och 

skillnad i avskrivningstakt efter att komponentmetoden har införts visar 0,036, vilket är ett 

mycket svagt positivt samband. Det går alltså inte utifrån resultatet av denna studie påvisa 

något sådant samband eftersom det inte finns något som tyder på att företag med låg 

lönsamhet har en mindre skillnad i avskrivningstakt än övriga företag. 

Resultatet visar att avskrivningstakten skiljer sig mellan företagen beroende på ägarstrukturen. 

Som resultatet visar fanns det innan införandet av komponentmetoden en tydlig skillnad i den 

genomsnittliga avskrivningstakten mellan de allmännyttiga och privata företagen. De 

allmännyttiga företagen hade en genomsnittlig avskrivningstakt på 2,06 % medan de privata 

företagen hade en genomsnittlig avskrivningstakt på 1,78%. Anledningen till varför de 

allmännyttiga företagen i genomsnitt har haft en högre avskrivningstakt än de privata 

företagen kan vara en följd av det som tidigare nämnts, nämligen att de allmännyttiga 

företagen enligt Tagesson (2007), Chan (2003) och Rainey et al. (1976) utgår ifrån ett s.k. 

accountability-perspektiv. Detta innebär som tidigare sagts att de offentligt ägda företagen 

förväntas ta ett större ansvar och inte bara ha de ekonomiska aspekterna i fokus. Utifrån detta 

kan det tänkas att de allmännyttiga företagen har varit mer noggranna i sina bedömningar 

angående nyttjandeperioden vilket har lett till att de har landat i en mer realistisk 

avskrivningstakt än vad de privata företagen har gjort. Efter införandet av komponentmetoden 

ser situationen dock annorlunda ut. Resultatet visar att det i princip inte finns någon skillnad 

mellan de undersökta privata och allmännyttiga företagens genomsnittliga avskrivningstakt. 
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Den genomsnittliga avskrivningstakten skiljer sig endast med 0,01 %  mellan de privata och 

allmännyttiga företagen vilket då innebär att de privata företagen har haft en större ökning i 

genomsnittlig avskrivningstakt efter att komponentavskrivningen infördes. Anledningen till 

detta är svårt att förklara men det faktum att både allmännyttiga och privata företag hamnar på 

i stort sett samma genomsnittliga avskrivningstakt efter införandet av komponentmetoden är 

ganska intressant. Anledningen till att båda grupperna hamnar på samma nivå är troligtvis att 

företagen tvingas göra en noggrannare bedömning av nyttjandeperioden vid användning av 

komponentmetoden. Enligt Stárová och Čermáková (2010) innebär komponentmetoden att 

företagen måste bedöma nyttjandeperioden för varje komponent de delar in byggnaden i, 

vilket de menar leder till en mer rättvis bedömning av byggnadens nyttjandeperiod. Med 

tanke på detta är troligtvis den genomsnittliga avskrivningstakten efter införandet av 

komponentmetoden mer realistisk än tidigare. 

5.3 Vad anser representanterna för fastighetsföretagen om 

komponentavskrivningen? 

Ungefär 58 % av de undersökta företagen är positiva till komponentavskrivningen och 42 % 

är negativa. Detta betyder att inställningen bland företagen skiljer sig åt i stor utsträckning. 

Trots att flera källor (Stárová och Čermáková, 2010; Nordlund och Lundqvist, 2010) menar 

att komponentmetoden är en bättre metod, eftersom den ger en mer rättvisande bild av värdet 

på tillgången, är alltså hela 42 % negativt inställda till införandet. Resultatet visar även att 

majoriteten av de undersökta företagen anser att komponentmetoden ger en mer rättvisande 

bild av värdet på fastigheterna. Nästan 50 % anser att det ger en mer rättvisande bild medan 

endast 12 % anser att metoden leder till en mindre rättvisande bild. Korrelationstestet mellan 

inställningen (fråga 11) och om företaget tycker att komponentmetoden ger en mer rättvisande 

bild (fråga 12) visar 0,666. Detta innebär att det finns ett ganska starkt positivt samband som 

visar att de företag som är positivt inställda till komponentmetoden även tycker att metoden 

ger en mer rättvisande bild, och vice versa. Eftersom testet inte visar ett överdrivet starkt 

samband finns det alltså andra förklaringar som kan vara värd att reflektera över. En sådan 

förklaring kan vara de ökade administrativa kostnaderna som komponentmetoden medför. 

Resultatet visar nämligen att 73 % av de undersökta företagen uppger att komponentmetoden 

medför mer eller mycket mer administrativa kostnader, vilket även Svenskt Näringsliv (2010) 

tar upp som huvudargument i sin kritik mot införandet av metoden. Detta kan vara en 

anledning till varför så pass många företag ändå är negativa. Rindstig (2011) menar att det 

administrativa extraarbetet inte överstigs av nyttan som metoden medför.  Dessa ökade 

administrativa kostnader kan därför tänkas leda till att företagen inte anser att nyttan med 

införandet av komponentmetoden kommer överstiga dessa kostnader. I fråga 15 som handlar 

om just detta svarade endast 25 % av företagen att nyttan kommer att överstiga kostanden. 

Hela 46 % av företagen menar att nyttan inte kommer att överstiga kostnaden vilket kan vara 

en tänkbar förklaring till varför så pass många företag är negativa till införandet av 

komponentmetoden.  

Ytterligare en tänkbar förklaring till att många företag är negativa till den nya 

avskrivningsmetoden, trots att den av både utomstående parter och av företagen själva 
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uppenbarligen anses ge en mer rättvisande bild, kan vara att de känner sig osäkra. Enligt 

Muller (2006) är osäkerhet mycket vanligt vid förändringar. En orsak till detta kan enligt 

Antonacopoulou och Gabriel (2001) vara att det saknas kunskap och förståelse för det som är 

nytt. Eftersom komponentmetoden innebär en stor förändring är det inte konstigt om 

företagen känner sig osäkra. Som tidigare nämnts visar resultat att de flesta företagen har tagit 

hjälp av rekommendationer och andra företag vilket tyder på att det finns en viss osäkerhet. 

Enligt Svenskt Näringsliv (2010) är byggnader mycket komplexa tillgångar att hantera vilket 

säkerligen kan bidra till att osäkerheten är än större för företagen inom fastighetsbranschen. 

En vanligt förekommande reaktion vid osäkerhet p.g.a. förändringar är enligt bl.a. Muller 

(2006) och Jacobsen (2005) att fokus riktas mot det som är negativt istället för att se 

möjligheterna med förändringen. Innan införandet går det utifrån remissvar, nyhetsbrev och 

tidningsartiklar från bl.a. Svenskt Näringsliv (2010), Pwc (2013) och Rindstig (2011) tydligt 

se att många organisationer var negativa och kritiska till införandet. Detta kan ha påverkat 

företagens initiala inställning till införandet och Lines (2005) menar att det är svårt att ändra 

en attityd när den väl har formats. Om många företag var negativa redan innan införandet kan 

detta var en tänkbar förklaring till varför många företag även nu efter införandet är negativa.  

Som resultatet visar anser drygt 50 % av de undersökta företagen att komponentmetoden 

medför en bättre överblick över fastigheterna medan 37 % av företagen anser att det inte blir 

någon skillnad. Majoriteten av företagen tycker alltså att de får en bättre överblick över sina 

fastigheter tack vare komponentmetoden vilket kan vara en av anledningarna till varför 58 % 

är positiva till införandet. Korrelationstestet mellan inställningen och om företagen anser att 

de får en bättre överblick över fastigheterna visade 0,540 vilket också påvisar att det finns ett 

sådant samband. Enligt bl.a. Andrew och Pitt (2006) och Artsberg (2005) har avskrivningar 

ett finansiellt syfte. De menar att avskrivningarna ska fungera som en form av avsättning för 

att företaget ska kunna införskaffa en liknande tillgång efter nyttjandeperiodens slut. På så vis 

används avskrivningar som underlag vid företagens kalkylmässiga arbeten. Om 

komponentmetoden ger företagen en bättre överblick av tillgångarna, som resultatet tyder på, 

kan detta således underlätta företagens arbete med kalkyler. Detta resonemang tyder på att 

komponentmetoden uppfyller det finansiella syftet med avskrivningen på ett bättre sätt än vad 

den tidigare metoden har gjort. 

Resultatet visar att de undersökta privata företagen är mer negativa till införandet än de 

allmännyttiga företagen. Ca 26 % av de privata företagen uppger att de är övervägande 

negativ och 36 % mycket negativ till införandet. Detta kan jämföras med de allmännyttiga 

företagen där 27 % är övervägande negativ och endast 7 % är mycket negativ. Det är utifrån 

dessa siffror mycket tydligt att de privata företagen har en mer negativ inställning till 

införande av komponentmetoden än de allmännyttiga företagen. Anledningen till detta är 

svårt att säga men en tänkbar förklaring kan vara att de privata företagen är mer fokuserade på 

vinstmaximering än de allmännyttiga företagen, vilket nämnts tidigare. Inom PAT antas det 

enligt Watts och Zimmerman (1986) att alla individer drivs av ett självintresse och därför 

fattar redovisningsbeslut som gynnar de själva. Resultatet visar att de privata företagen i 

större utsträckning än de allmännyttiga anser att nyttan inte kommer överstiga kostnaden i och 

med införandet av komponentmetoden. Detta kan vara en anledning till varför de privata 
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företagen är mer negativa till komponentmetoden eftersom de inte anser att de gynnas av 

införandet. Förvisso visar resultatet att många av de allmännyttiga företagen inte heller anser 

att nyttan överstiger kostnaderna men är trots detta betydligt mer positiva till 

komponentmetoden än de privata företagen. Detta kan möjligtvis förklaras med det som 

nämnts vid ett flertal tillfällen, nämligen att de offentliga företagen enligt Tagesson (2007), 

Chan (2003) och Rainey et al. (1976) utgår från ett accountability-perspektiv. Trots att nyttan 

för de själva inte överstiger kostnaderna kanske de är positiva till införandet p.g.a. att de utgår 

från andra dimensioner än de ekonomiska. De privata företagen har inte ett lika starkt 

incitament att utgå från ett sådant perspektiv vilket kan bidra till att de är mer negativa än de 

allmännyttiga. 

Som går att se av resultatet tror majoriteten av företagen att komponentmetoden kommer leda 

till högre redovisade värden. Anledningen till detta är troligtvis för att komponentmetoden 

enligt bl.a. SABO och Fastighetsägarna Sverige (2012) leder till ökade aktiveringar. Enligt 

BFNAR (2012:1), p 17.5 ska ett byte av en komponent räknas in i tillgångens redovisade 

värde. Vid användning av den tidigare metoden kostnadsfördes sådana byten direkt som 

löpande underhåll. Detta innebär att komponentmetoden leder till att företagen aktiverar mer 

utgifter än tidigare vilket i sin tur kan leda till högre redovisade värden. Resultatet visar att 

avskrivningstakten har ökat efter införandet av komponentmetoden men trots detta tror de 

flesta att metoden kommer att leda till ökade redovisade värden. Detta betyder att de flesta 

företagen tror att effekten av de ökade aktiveringarna är större än effekten av den ökade 

avskrivningstakten. Jackson et al. (2009) menar att val av avskrivningsmetod kan ha en stor 

inverkan på företagens beslutsfattande. I studien visar de att avskrivningsmetoder som leder 

till högre redovisade värden kan ha en negativ inverkan på företagens investeringsbeslut. 

Införandet av komponentmetoden kan utifrån detta tänkas påverka företagens framtida 

investeringsbeslut eftersom majoriteten av företagen tror att metoden kommer att leda till 

högre redovisade värden. Detta är intressant eftersom investeringsbeslut är ett av företagens 

viktigaste beslut och belyser således vilken betydelse avskrivningar har. Eftersom 

komponentmetoden började gälla från och med år 2014 går det inte utifrån denna studie 

avgöra huruvida detta kommer att påverka företagens investeringsbeslut. Detta är någonting 

som kan undersökas först när komponentmetoden har använts under ett antal år. 

5.4 Sammanfattning av påverkande faktorer 

I avsnitt 3.3.3 presenteras en A priori-modell med faktorer som kan tänkas påverka företagens 

hantering av komponentmetoden samt vad de anser om den. Nedan presenteras en liknande 

modell som illustrerar vilka av dessa faktorer som utifrån resultatet visade sig påverka 

företagen. De gröna cirklarna i modellen representerar de faktorer som visade sig påverka 

företagen medan de röda cirklarna representerar faktorer som utifrån denna studie inte har 

någon påvisbar inverkan. Den gula cirkeln representerar faktorer som kan tänkas påverka 

företagen men som inte har undersökts i denna studie. 
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Modell 3: Sammanfattning av påverkande faktorer 

Tidigare forskning har visat att enkelhet, osäkerhet, ägarstruktur, storlek, resultat och 

skuldsättning har en inverkan på företagens redovisningsval. Utifrån den här studien går det 

påvisa att enkelhet och osäkerhet påverkar företagens indelning av komponenter. Det går även 

se att osäkerhet påverkar vad företagen anser om införandet. Ägarstrukturen visade sig också 

vara en faktor som påverkar företagen, både gällande indelning av komponenter och 

bedömning av avskrivningstakt. Det visade sig även ha en inverkan på vad företagen anser om 

komponentmetoden.  

De röda cirklarna i modellen består av de tre faktorerna storlek, resultat och skuldsättning. 

Det går inte utifrån denna studie påvisa att dessa faktorer har någon inverkan på företagens 

bedömningar vilket är anledningen till att de är markerad med rött. Detta är ett resultat som 

går emot tidigare forskning som visar att dessa tre faktorer påverkar företags redovisningsval. 

Med tanke på detta bör resultatet beaktats med viss försiktighet innan fler studier har utförts 

inom området och kommit fram till samma resultat. Skulle senare forskning visa att resultatet 

av denna studie inte stämmer kan en tänkbar förklaring till detta vara att urvalet inte är 

representativt. Risken för detta är dock liten eftersom urvalet tagits fram genom statistiska 

metoder. En annan tänkbar förklaring som är mer trolig är att arbetet med övergången till 

komponentmetoden är en pågående process som företagen inte är helt färdiga med.  

Det är troligt att det finns andra faktorer än de som undersökts i denna studie som påverkar 

företagen, vilket är anledningen till att det finns en cirkel som benämns ”Övrigt” i modellen. 

En tänkbar faktor är frikopplingen mellan skatt och redovisning. Eftersom 

komponentmetoden innebär att belopp som tidigare kostnadsförts direkt istället ska aktiveras 
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leder det till en större skillnad mellan skattereglerna och redovisningsreglerna (Drefeldt och 

Törning, 2013). Detta innebär ökat arbete för företagen eftersom fler justeringar måste göras 

vid deklarationen vilket i sin tur kan tänkas leda till att företagen är negativa till införandet. 

Det kan också tänkas att företagen känner att de får en skattenackdel i och med införandet av 

komponentmetoden. Om företagen får en högre avskrivningstakt än vad som skattemässigt är 

avdragsgillt innebär det att företagen inte får göra avdrag för hela avskrivningskostnaden, 

vilket också kan tänkas påverka deras inställning. En annan tänkbar faktor som kan påverka 

företagen är marknadssituationen. Företag som befinner sig på mer attraktiva marknader kan 

tänkas vara mindre känsliga för ökade kostnader. Detta kan i sin tur påverka företagens 

bedömningar och åsikter angående komponentmetoden. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som har genererats utifrån analysen av resultatet. 

Inledningsvis presenteras de praktiska bidragen som denna studie lämnar efter sig och följs 

sedan av det teoretiska bidraget. Efter detta görs en metodreflektion och kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning.  

6.1 Praktiska bidrag 

Studien lämnar efter sig tre praktiskt bidrag som är disponerade efter studiens tre första 

syftesformuleringar. De praktiska bidragen består av slutsatser angående hur 

fastighetsföretagen delar in sina byggnader i komponenter, hur avskrivningstakten förändrats 

och vad de anser om komponentmetoden.  

Bedömningen av vad som är betydande komponenter skiljer sig 

Studien visar att indelningen av komponenter skiljer sig åt i stor grad mellan företagen vilket 

innebär att det finns skillnader i bedömningen om vad som är en betydande komponent. Vissa 

företag delar in sina byggnader i mycket detaljerade underkomponenter men de flesta gör 

dock en mer övergriplig indelning. Nästan hälften av företagen använde dessutom en viktad 

avskrivning vid övergången vilket tyder på att enkelhet är av stor vikt för företagen vid 

indelningen. Resultatet visar också att de allmännyttiga företagen generellt sett delar in 

byggnaden i fler komponenter än de privata företagen, vilket tyder på att de är mer noggranna 

i sin indelning. Många av företagen har i stor grad identifierat samma typer av komponenter. 

Nästan alla uppger dessutom att de har tagit hjälp av rekommendationer och många uppger 

även att de har tagit hjälp av företag inom samma bransch. Detta tyder på att det råder 

osäkerhet bland företagen. 

Avskrivningstakten ökar 

Studien visar att medelavskrivningen av byggnader i genomsnitt har ökat efter införandet av 

komponentmetoden. Innan införandet hade de privata företagen i genomsnitt en lägre 

avskrivningstakt än de allmännyttiga. Efter införandet hamnar de på ungefär samma 

avskrivningstakt vilket betyder att de privata företagen har fått en större förändring i 

avskrivningstakt än de allmännyttiga. En slutsats är att både allmännyttiga och privata företag 

har haft en för låg avskrivningstakt tidigare och att komponentmetoden har bidragit till att de 

hamnar på en mer realistisk nivå efter införandet av komponentmetoden.  

Skilda uppfattningar gällande komponentmetoden 

Resultatet visar att uppfattningen om införandet av komponentmetoden är spridd. En slutsats 

är att de flesta som är positiva till införandet anser att metoden leder till en mer rättvisande 

bild av värdet av tillgången och att det ger en bättre överblick av byggnaderna. Att många 

företag är negativa till införandet kan dels förklaras av att de flesta inte anser att nyttan 

kommer att överstiga kostnaderna och dels av att det har visat sig råda osäkerhet vid 
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indelningen av komponenter. Resultatet visar att de privata företagen generellt är mer 

negativa till införandet av komponentmetoden än de allmännyttiga företagen. Resultatet visar 

också att de flesta företagen tror att komponentmetoden kommer att leda till högre redovisade 

värden vilket betyder att de tror att effekten av ökade aktiveringar kommer att överstiga 

effekten av den ökade avskrivningstakten.  

6.2 Teoretiskt bidrag 

Studien lämnar också efter sig ett teoretiskt bidrag som består av de slutsatser som stödjer 

alternativt talar emot tidigare forskning. Denna del har utgångspunkt i studiens fjärde 

syftesformulering.  

Enkelhet, osäkerhet och ägarstruktur påverkar företagen  

Att indelningen av komponenter skiljer sig åt mellan fastighetsföretagen stämmer överens 

med tidigare studier av bl.a. Stárová och Čermáková (2010) som beskriver att 

komponentmetoden innebär många subjektiva bedömningar. Studien visar också att enkelhet 

är en påverkande faktor vid indelningen av komponenter eftersom många företag väljer att 

dela in byggnaden ganska övergripligt, samt att de använde en viktad avskrivning vid 

övergången till komponentmetoden. Detta är en slutsats som stämmer överens med tidigare 

forskning av Ogunba (2011) och Dey et al. (2009) som visar att enkelhet är av stor vikt för 

företag vid val av avskrivningsmetod. 

Resultatet av studien visar att osäkerhet är en faktor som påverkar företagen vid indelning av 

komponenter. Många företag uppger att de har tagit hjälp av rekommendationer och andra 

företag inom samma bransch vilket tyder på att det råder viss osäkerhet. Många företag har 

dessutom identifierat samma typer av komponenter vilket är i linje med tidigare forskning av 

bl.a. Brouthers et al. (2005) och DiMaggio och Powell (1986) som visar att osäkerhet gör att 

företag väljer att imitera andra organisationer. 

Tidigare forskning av Chan (2003) och Rainey et al. (1976) m.fl. visar att företagens 

redovisning skiljer sig åt beroende på ägarstrukturen. Utifrån denna studie går det visa att 

ägarstrukturen är en påverkande faktor vid indelning av komponenter, bedömning av 

avskrivningstakt och vad företagen anser om komponentmetoden, vilket alltså är i linje med 

tidigare forskning. 

Storlek, resultat och skuldsättning påverkar inte företagen 

Studiens resultat visar inte något påvisbart samband mellan företagsstorleken och hur 

noggranna de är i indelningen av komponenter. Tidigare forskning av Alsaeed (2006) och 

Watson et al. (2002) visar att det finns ett positivt samband mellan företagsstorleken och hur 

detaljerad redovisning de ger ut, vilket alltså resultatet av denna studie inte kan styrka. Att 

resultatet skulle ha en inverkan på företagens bedömning av avskrivningstakt går inte heller 

att påvisa utifrån denna studie. Detta går emot tidigare forskning av DeFond och Parks (1997) 

samt Burgstahler och Dichev (1997) som har visat att det finns en tendens att företag med lågt 

resultat använder sig av redovisningsmetoder som har en positiv inverkan på resultatet. 
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Studien fann inte något påvisbart samband mellan företagens skuldsättning och förändring av 

avskrivningstakt. Skuldsättningsgraden visade sig med andra ord inte vara en påverkande 

faktor vid bedömningen av avskrivningstakt. Detta kan inte styrka tidigare forskning av bl.a. 

Skinner (1993) och Dey et al. (2007) som visar att företag med hög skuldsättningsgrad har en 

tendens att använda resultathöjande redovisningsmetoder. 

6.3 Metodreflektion  

I detta avsnitt presenteras olika reflektioner över den metod som använts och hur den har 

genomförts. Enkätundersökningar är som tidigare nämnts förknippade med ett högt bortfall. 

Denna studie har ett bortfall på ca 40 % vilket enligt tidigare studier visat sig vara helt 

normalt och fullt accepterat för att kunna dra generella slutsatser. Därför bör resultatet kunna 

generaliseras till den totala populationen som består av samtliga större onoterade 

fastighetsföretag i Sverige. Det var dock endast ungefär 50 st. privata företag som deltog i 

undersökningen vilket kan jämföras med allmännyttiga företag där 100 st. deltog. Detta leder 

till att de slutsatser som rör de privata företagen bör beaktas med viss försiktighet när det 

kommer till att generalisera resultatet till övriga privata företag i populationen.  

Att resultatet går att generalisera till den totala populationen är det inget som talar emot. Dock 

kan det finnas vissa begränsningar när det gäller att generalisera resultatet till andra branscher 

än just fastighetsbranschen. Vad fastighetsföretagen anser om komponentmetoden kan t.ex. 

vara svårt att generalisera till andra branscher eftersom fastighetsbranschen påverkas i extra 

stor grad p.g.a. att de har många anläggningstillgångar som är komplexa att hantera. Detta kan 

möjligtvis bidra till att fastighetsbranschen generellt sett är mer negativ än andra branscher.  

Det bör också uppmärksammas att övergången till komponentavskrivningen fortfarande är en 

pågående process vid studiens genomförande. Detta kan möjligtvis påverka studiens 

reliabilitet eftersom det verkliga utfallet kan skilja sig en aning från vad respondenterna 

uppgett i denna studie. 

För att skapa en tydligare och mer intressant bild av vad företagen anser om 

komponentmetoden skulle det vara lämpligare att använda intervjuer som metodteknik. Det 

hade då, med facit i hand, varit lättare att fråga varför företagen tycker som de gör och förstå 

hur det påverkar deras inställning. Hade en sådan metod använts hade det dock inte, med 

tanke på tidsbristen, varit möjligt att få ett resultat som kan generaliseras till en större 

population. Eftersom en viktig utgångspunkt i denna studie har varit att kunna generalisera 

resultatet känns därför valet att använda en enkätundersökning ändå motiverat, trots att det 

gett en mer övergriplig bild av vad företagen anser om komponentmetoden. Ett alternativ till 

att skapa en djupare bild utan att använda intervjuer som metod hade varit att ställa fler frågor 

i enkäten. Risken med detta hade dock varit att enkäten skulle uppfattas av respondenterna 

som allt för omfattande vilket hade kunnat få stor negativ inverkan på svarsfrekvensen. 

Eftersom studien som sagt strävar efter att kunna ge en bred bild snarare än en djupgående 

bild har antalet frågor valts att hållas ned för att inte riskera att bortfallet blir för stort. 
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Det går inte bortse från att respondenterna kan ha uppfattat frågorna olika. Vid användandet 

av enkätundersökningar går det inte förklara för respondenterna vad som menas med en 

specifik fråga vilket påverkar reliabiliteten av studien. Detta hade inte varit ett problem vid 

användandet av t.ex. intervjuer eftersom det då finns en personlig kontakt med respondenten 

där det går förklara eventuella oklarheter. 

Som tidigare nämnts har denna studie inte kunnat påvisa att storlek, resultat och skuldsättning 

har någon inverkan på företagens behandling av komponentmetoden. Detta är ett resultat som 

går emot tidigare forskning vilket innebär att det bör beaktas med viss försiktighet. Fler 

studier krävs därför för att resultatet ska kunna styrkas. Denna studie har inte heller p.g.a. 

tidsbegränsningen kunnat undersöka samtliga tänkbara påverkande faktorer. Studie är därför 

inte heltäckande utan det kan finnas andra faktorer som påverkar företagens hantering av 

komponentmetoden och vad de anser om den. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Den här studien visar att det är många företag som är negativa till införandet av 

komponentmetoden. Med tanke på att företagen fortfarande är inne i en arbetskrävande 

övergångsfas kan det vara intressant att undersöka vad företagen anser om 

komponentmetoden om några år. När övergångsarbetet är klart kan det tänkas finnas en annan 

attityd till komponentmetoden vilket skulle vara mycket intressant att undersöka.  

Denna studie kan inte styrka att företagens storlek, resultat och skuldsättning har någon 

inverkan på företagens bedömningar vilket talar emot tidigare forskning. Av denna anledning 

bör detta undersökas vidare. Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka om det 

finns andra faktorer som påverkar företagen än de som undersökts i denna studie. Exempel på 

två sådana faktorer som skulle vara intressanta att undersöka är marknadssituation och 

frikopplingen mellan skatt och redovisning. 

Resultatet av denna studie visar att majoriteten av företagen tror att komponentmetoden 

kommer leda till högre redovisade värden. Jackson et al. (2009) menar att val av 

avskrivningsmetod kan ha en stor inverkan på företagens beslutsfattande. I studien visar de att 

avskrivningsmetoder som leder till högre redovisade värden kan ha en negativ inverkan på 

företagens investeringsbeslut. Eftersom majoriteten av företagen tror att komponentmetoden 

kommer leda till högre redovisade värden skulle det vara intressant att undersöka om detta får 

någon inverkan på företagens investeringsbeslut. Ett förslag till vidare forskning är därför att 

om några år undersöka om komponentmetoden har lett till högre redovisade värden och om 

detta i sin tur har haft någon inverkan på företagens investeringar. 
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Bilaga: Enkäten 

Enkätundersökning om komponentavskrivning 

Hej 

Dessa frågor är riktade till dig som är ekonomiansvarig alternativt VD på företaget. Vi är två studenter på 

Högskolan i Gävle som skriver en kandidatuppsats. Vår studie syftar till att undersöka hur större onoterade 

fastighetsföretag förhåller sig till den nya regeln om komponentavskrivning. 

 
 
Fråga 1: Vilket företag arbetar ni på? Observerar att detta svar endast används för att kontrollera 
vilka företag som besvarat enkäten. Alla svar är anonyma. 

 
  
Fråga 2: Är ni ett privat eller allmännyttigt företag? 

 Privat 

 Allmännyttigt  
 
Fråga 3: Kommer ni att använda er av komponentavskrivning under år 2014? Om svaret är "Nej" 
kan ni hoppa till fråga 21. 

 Ja 

 Nej 
 
Fråga 4: I rutan nedan vill vi att ni anger vilka komponenter ni delar in era fastigheter i. 

 
  
Fråga 5: Hur många komponenter delar ni in era fastigheter i? 

 
  
Fråga 6: Använde ni en viktad avskrivningssats vid övergången till komponentavskrivning? 
D.v.s. om ni har använt er av representativa fastigheter som ni utgått ifrån vid bedömningen. 

 Ja 

 Nej 
 

Fråga 7: I vilken grad har ni tagit hjälp av rekommendationer vid indelning av komponenter? 
(Från t.ex. FAR, SABO eller Fastighetsägarna Sverige m.fl.) 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte alls      I mycket stor utsträckning 

 

Fråga 8: I vilken grad har ni tagit hjälp av andra företag inom samma bransch vid indelningen 
av komponenter? 
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1 2 3 4 5 

 

Inte alls      I mycket stor utsträckning 

 
Fråga 9: Vad blir er genomsnittliga avskrivningstakt vid användning av komponentmetoden? 
Svara i procent. 

 
  
 
Fråga 10: Vad var er genomsnittliga avskrivningstakt året innan ni började tillämpa 
komponentavskrivning? Svara i procent. 

 
  
Fråga 11: Hur är er inställning till införandet av komponentavskrivning? 

 
1 2 3 4 

 

Mycket negativ     Mycket positiv 

 

Fråga 12: Tycker ni att komponentavskrivningen ger en mer eller mindre rättvisande bild av 
värdet på fastigheterna i företaget? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket mindre      Mycket mer 

 

Fråga 13: Tycker ni att komponentavskrivningen bidrar till att ni inom företaget får en 
bättre/sämre överblick över era fastigheter? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket sämre      Mycket bättre 

 

Fråga 14: Innebär komponentavskrivningen minskade/ökade administrativa kostnader för 
företaget? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket mindre      Mycket mer 

 
Fråga 15: Anser ni att nyttan med komponentavskrivningen kommer att överstiga kostnaden? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 
 

Fråga 16: Tycker ni att det är svårt/lätt att avgöra vad som är en betydande komponent? 

 
1 2 3 4 5 
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Mycket svårt      Mycket lätt 

 

Fråga 17: Tycker ni att det är svårt/lätt att avgöra komponenternas nyttjandeperiod? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket Svårt      Mycket lätt 

 

Fråga 18: Tror ni att komponentavskrivningen kommer leda till högre redovisade värden? 

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket lägre      Mycket högre 

 
Fråga 19: Vill ni ha uppsatsen skickad till er när den är klar? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


