
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Upplysningskravet om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter i K3-regelverket  

En dokumentstudie gällande räkenskapsår 2014 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Jimmi Kantonen 

Axl Paulsson 

 

 

 

 

 
 

 

2015 

 

 
 

 

Examensarbete, C-nivå, 15hp 

Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 

 

 

 
 

 
 

Handledare: Arne Fagerström 

Examinator: Stig Sörling 

 
  

 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Arne Fagerström Docent inom redovisning och 

Universitetslektor på Högskolan i Gävle för god handledning och vägledning under studiens 

arbetsgång. Vidare vill vi tacka de företag vi varit i kontakt med och som bidragit med 

årsredovisningar till dokumentstudien.  

 

Tack! 

Högskolan i Gävle, juni 2015 

Jimmi Kantonen 

Axl Paulsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur K3-företagen valde att göra (de facto) vid 

värdering av förvaltningsfastigheter under räkenskapsåret 2014. Vidare avser studien att 

undersöka om det finns faktorer som kan förklara vilka likheter och olikheter som finns för 

företagen gällande redovisning av informationen kring verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter 

 

Studien är genomförd med en kvantitativ metod där en dokumentstudie använts för att studera 

årsredovisningar från företag som ingår i studien. 

 

Resultatet i denna studie visar på ett flertal faktorer som påverkar i vilken utsträckning K3-

företagen väljer att lämna ytterligare upplysningar utöver vad som står i K3-regelverket i 

noten om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Studien visar även på faktorer som 

påverkar företagens val av värderingsmetod vid fastställandet av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. 

 

Vidare forskning inom området kan innebära att en undersökning görs för att ta reda på vad 

redovisare anser om K3-regelverket i allmänhet och upplysningsnoten på verkligt värde i 

synnerhet. Forskning kan även göras gällande andra faktorer som inte finns med i denna 

studie, som exempelvis genomsnittligt verkligt värde per kvadratmeter. 

 

 

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, verkligt värde, K3, upplysningsnot, upplysningskrav, 

frivillig öppenhet. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden som sedermera mynnar ut i en problemdiskussion 

kring det valda ämnesområdet. Problemdiskussionen leder vidare fram till studiens syfte och 

frågeställning. Kapitlet avslutas med avgränsning samt studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Företagens tillvägagångssätt gällande redovisning av dess tillgångar har under historien 

varierat. De två olika metoderna som under åren använts vid värdering av tillgångar är 

principen om historiskt anskaffningsvärde och redovisning till verkligt värde. Vilken av dessa 

två metoder som använts flitigast har under historien växlat fram och tillbaka.  Ur ett 

historiskt perspektiv har värdering till verkligt värde sitt ursprung från slutet av 1800-talet. 

Metoden kom dock att få en “dipp” i och med börskraschen 1929, då värdering till 

marknadsvärde ansågs vara en bidragande faktor till att börskraschen inträffade (Evans, 

2003).   Efter börskraschen växte det tämligen naturligt fram en skepticism hos redovisare då 

det ansågs att detta sätt att redovisa inte var tillförlitligt nog. Värdering av tillgångar till 

principen om historiskt anskaffningsvärde kom således att bli den mest förekommande under 

1930- talet, historiskt anskaffningsvärde kom under 1930-talet även att bli en grund för all typ 

av redovisning (Evans, 2003).  En händelse som kom att påverka redovisarnas val av 

värderingsprincip var det forskningsprogram som American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) utvecklade. Denna forskning kom fram till att värdering till 

marknadsvärde var att föredra framför värdering till anskaffningsvärde (Moonitz, 1961). 

Detta styrker resonemanget att val av tillgångars värderingsmetod i perioder har skiftat mellan 

verkligt värde och historiskt anskaffningsvärde.  Detta är aktuellt i dagens redovisning i 

Sverige i och med införandet av IFRS- regelverket år 2005.  

 

Svensk redovisningslagstiftning har sedan inträdet i Europeiska unionen (EU) blivit mer 

anpassad efter de gemensamma regelverken inom EU. Den internationella 

redovisningsstandarden IFRS har haft en betydande inverkan på den svenska 

redovisningslagsstiftningen. Ett stort och viktigt beslut som fattades 2002 var att alla noterade 

bolag inom Europeiska Unionen ska upprätta redovisning i enlighet med vad som föreskrivs i 

IFRS och IAS. Rekommendationen att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

uppkom i och med att IFRS började tillämpas. Detta är något som numera även återfinns i det 

tämligen nya K3-regelverket (Internationell redovisning i Svenska företag 2004). 
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Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden (BFN) vars övergripande uppgift är att främja 

utvecklingen av god redovisningssed i svenska företag har under det senaste decenniet 

genomfört en stor förändring i sitt normgivningsarbete. Internationella redovisningsstandarder 

som exempelvis International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS) har haft 

stort inflytande på denna normgivningsförändring. BFN införde ett projekt vid namn 

Kategoriseringsprojektet (K-projektet), tanken med projektet är att det ska bli enklare att 

förstå och tillämpa regler för att upprätta årsbokslut och årsredovisning. K-projektet består av 

fyra olika regelverk, ett för varje kategori av företag, det är således meningen att varje företag 

ska tillämpa något av dessa K-regelverk. Benämningen på de fyra regelverken är: K1, K2,K3 

och K4 (BFN, 2015). 

 

Här presenteras en övergripande beskrivning om vilka sorters företag som skall tillämpa de 

olika K-regelverken. K1 tillämpas av enskilda näringsidkare och ideella föreningar som ägs 

av en fysisk person med omsättning på högst 3 miljoner. K2 består av mindre icke-noterade 

aktiebolag, ekonomiska föreningar och HB som ägs av minst en juridisk person. K3 är 

huvudregelverket vid upprättande av årsredovisning och koncernredovisning för större men 

icke-noterade bolag. K4 ska tillämpas av större bolag som följer IFRS vid upprättande av 

koncernredovisning. 

Som ovan beskrivet är K3-regelverket huvudregelverket och obligatoriskt för de icke-

noterade företag som klassificeras som större enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).  Ett företag 

klassificeras som större om det uppfyller minst två av följande kriterier två år i rad: Över 50 

anställda i genomsnitt, över 40 miljoner kronor i balansomslutning och/eller över 80 miljoner 

kronor i omsättning (ÅRL 1 kapitlet 3 § , punkt fyra).  

 

För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 är det tvingande att välja något av 

K-regelverken. För större icke-noterade företag är det obligatoriskt att välja K3-regelverket 

medan mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar som inte uppfyller kraven för att räknas 

som ett större företag istället kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2 som finns i 

två olika former beroende på om det är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening (KPMG, 

2013). Huvudinnehållet i K3-regelverket är hämtat från IFRS for Small and Medium Sized 

Entites (förkortat: IFRS for SMEs), vilket är IASBs regelverk för små och medelstora företag. 

Praxis, befintlig normgivning och inkomstskattelagen är även det utgångspunkter i K3-

regelverket (KPMG, 2013).  
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Med ett nytt regelverk tillkommer tämligen naturligt en rad nya förändringar, vissa större 

andra något mindre. Några av de större förändringarna från tidigare normgivning som nu 

finns med i K3 är: Komponentavskrivningar på fastigheter, redovisning av uppskjuten skatt 

och upplysning om värderingsmetod vid fastställande av verkligt värde på 

förvaltningsfastighet (FAR, 2013). 

1.2 Problemformulering 

Införandet av K3-regelverket har medfört ett flertal omfattande förändringar för de företag 

som tillämpar detta regelverk. En av förändringarna med K3-regelverket som påverkar 

fastighetsföretagen är att de skall lämna upplysning om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheterna i en not på aggregerad nivå om det kan fastställas på ett tillförlitligt 

sätt utan oskäligt höga kostnader som följd. I noten ska det även lämnas upplysning om vilken 

metod som använts vid fastställande av verkligt värde och i vilken utsträckning en oberoende 

värdering verkat i värderingen (BFNAR 2012:1 punkt 16.4). 

Historiskt sett har värderingsprinciperna för materiella anläggningstillgångar varierat mellan 

historiskt anskaffningsvärde och verkligt värde. Det har emellertid funnits ett avståndstagande 

till att redovisa en tillgång till verkligt värde. Argumenten har föregåtts av en kritik till att låta 

värdeförändringar av materiella tillgångar vara resultatpåverkade (Bengtsson, 2009). Detta är 

även något som Laux och Leuz (2009) belyser genom att rikta kritik mot hur värdering av 

fastigheter går till, där de framförallt lyfter fram att verkligt värde ger en felaktig och opålitlig 

bild av tillgångarna. Historiskt sett har det inte funnits någon enskild definition på verkligt 

värde vilket har lett till att olika definitioner har framtagits och utvecklats i ett flertal olika 

standarder. Marton (2008) menar på att detta leder till att informationen blir inkonsekvent. 

 

I maj 2010 i och med införandet av IFRS13 fick alla som tillämpar IFRS en enhetlig 

definition att utgå ifrån för verkligt värde. Definitionen som framtogs av IFRS13 är även en 

liknande definition som K3-regelverket använder. Detta kan leda till att det blir mindre 

komplicerat och att det blev en mer positiv inställning till värdering enligt verkligt värde. Det 

kan även vara anledningen till att det historiskt sett har funnits ett avståndstagande till verkligt 

värde och inte historiskt värde eftersom det inte funnits någon enhetlig definition på verkligt 

värde. Då historiskt värde är tydligare och mer konkret vad gäller värderingsmetod.   Trots 

alla invändningar mot verkligt värde som tidigare tagits upp menar Jaijairma (2013) att 

fördelarna med denna metod överväger nackdelarna.  
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Ett av argumenten för att det verkliga värdet är bättre är för att det speglar dagens värde på 

tillgångar och skulder på ett bättre sätt än vad historiskt värde gör. Ett annat argument är att 

verkligt värde tar hänsyn till prisförändringar som sker ute på marknaden, hänsyn tas även till 

det rådande marknadstillståndet. Detta är trots all kritik två anledningar till att verkligt värde 

används som redovisningsmetod i dagens samhälle. 

 

Problematiseringen som kan hänföras till tillämpningen av verkligt värde och värdering av 

fastigheter är att det finns olika tolkningar på hur värderingen skall gå till. Nordlund (2008) 

framhäver att värdering till verkligt värde på en förvaltningsfastighet är redovisningsmässigt 

en uppskattning av marknadsvärdet. Till följd av att det enbart är en uppskattning av 

marknadsvärdet, finns det på marknaden följaktligen olika värderingsprinciper som används 

av de redovisningsansvariga och dessa olika principer leder till att det uppstår en rad olika 

problem. Det blir därför vitalt för revisorer, investerare och andra marknadsaktörer att vara 

medvetna om detta samt att det finns frågor kopplade till värderingen.  Bengtsson (2009) 

förklarar att den värdering som FAS 157 i USA fastslår som värdering till verkligt värde, är 

värdet på bokslutsdagen. I Sverige påminner den värderingsmetoden mest om den så kallade 

ortsprismetoden, vilket innebär att marknadspriset och det geografiska läget på fastigheten är 

utgångspunkten vid värdering enligt denna metod. En grundförutsättning för att 

ortsprismetoden ska vara tillförlitlig är att det finns en marknad där jämförelse mellan 

fastigheter är möjlig menar Bengtsson (2009).  

 

Värderingsmetoden som används vid värdering av förvaltningsfastigheter är 

anskaffningsvärdet med nedskrivningsprövning och möjlighet till uppskrivning. Företagen 

som tillämpar K3 ska lämna en upplysningsnot om verkligt värde på förvaltningsfastigheterna 

(BFNAR 2012:1 punkt 16.4). Det har sedan införandet av IFRS13 maj 2010 funnits en 

enhetlig definition på begreppet verkligt värde men när det gäller metoden för att tillämpa 

verkligt värde finns det inte något gemensamt tillvägagångssätt (PwC, 2010).  Bengtsson 

(2008) betonar att det kan uppstå en felaktig bild för marknaden då många av 

fastighetsföretagen väljer att använda sig utav anskaffningsvärde som utgångspunkt vid 

värdering till verkligt värde. Nordlund (2008) menar samtidigt att det inte finns någon tydlig 

struktur på hur det exakt ska beräknas, detta leder till att den mänskliga faktorn kommer in 

med bland annat egna beräkningar och antaganden, vilket också kan leda till osäkerhet och 

otillförlitlighet till redovisningsmetoden verkligt värde.  
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Jansson och Nordlund (2005) tar upp ett exempel hur verkligt värde ska beräknas. I denna 

beräkning ska alla direkta kostnader så som reparation och underhåll direkt hänföras till 

resultaträkningen och låta värderingen av fastigheten som sker till verkligt värde sköta 

eventuella värdeförändringar som orsakats på grund av investeringar. 

 

K3- regelverket eller dess hela namn som är BFNAR 2012:1 är ett principbaserat regelverk, 

vilket betyder att regelverket inte är tvingande utan ska istället fungera som en 

rekommendation och vägledning för att upprätta god redovisningssed. Motsatsen till ett 

sådant regelverk är det tvingande regelverket (FAR, 2013). Dennis (2008) belyser att det finns 

skillnader mellan regelverk som är tvingande eller principbaserat. Han beskriver att i ett 

principbaserat regelverk finns det ofta utrymme för undantag eller valmöjligheter mellan 

alternativ x och alternativ y. Medan det tvingande regelverket består av många regler men 

ytterst få undantag.  Det råder delade meningar om huruvida ett principbaserat regelverk är till 

fördel gentemot det tvingande regelverket. Agoglia et al.(2011)  visar på att kvaliteten på de 

finansiella rapporterna som görs med utgångspunkt från ett principbaserat regelverk är högre 

än dem som görs utifrån ett tvingande.  Carmona och Trombetta (2008) har också en positiv 

inställning till det principbaserade regelverket, och menar på att dessa regelverk visar på en 

mer tydlig bild av redovisningen i företaget och upplevs mer relevanta. Det finns även studier 

som visar på motsatsen, Jermakowicz och Gornik- Tomaszewski (2006)  påvisar att det 

principbaserade regelverket både är kostsamt och komplext, framförallt vid nystartandet av ett 

sådant regelverk, vilket i detta fall kan kopplas till K3-regelverket som är nystartat. 

 

Då det inte finns någon enhetlig metod för att värdera fastigheter till verkligt värde i K3-

regelverket kommer det finnas utrymme för tolkning både från ett producentperspektiv och ett 

intressentperspektiv. För intressentpersektivet innebär det att intressenter måste hålla sig 

uppdaterade på de nya förändringarna gällande K3-regelverket. Detta behövs för exempelvis 

långivare eftersom de måste förstå information rätt för att kunna ta ett korrekt beslut 

 (Shankar, Urban och Sultan, 2002). Ur ett producentperspektiv sker förändring för 

redovisarna i företagen eftersom de måste ha en bredare kunskap och kunna tolka och 

använda detta nya regelverk på ett fördelaktigt sätt (Moore, 2004).   

 

I och med att K3-regelverket är ett principbaserat regelverk innebär det att företagen har 

valmöjligheten att och det finns utrymme att redovisa mer (utöver) eller mindre än vad som 

föreskrivs i rekommendationerna. Detta är vad som kallas för frivillig öppenhet inom 

redovisningen. Arvidsson (2011) beskriver begreppet frivillig öppenhet som ett företags 
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tillhandahållande av sådan redovisningsinformation utöver vad som föreskrivs i 

redovisningsrekommendationerna. Arvidsson (2011) förklarar vidare att frivillig öppenhet 

inom redovisningen hjälper mot de problem som vanligtvis förekommer inom den finansiella 

rapporteringen, där en av dem är informationsasymmetri. Vilket innebär att den ena parten har 

mer eller bättre information än den andra i en transaktion.  

 

Detta kan vara av betydelse i K3-redovisningen då det finns utrymme för företagen att skapa 

sig fördelar gentemot konkurrenterna genom att ha en öppenhet i sin redovisning. Detta sker 

genom att företagen redovisar mer än vad som krävs enligt redovisningsrekommendationerna. 

Bontis och Kristandl (2007) tar upp att Sverige är i framkant när det gäller frivillig öppenhet i 

redovisningen. Detta knyter an till ämnesområdet i denna studie eftersom det som undersöks 

är ett principbaserat regelverk där det finns utrymme att lämna information utöver vad som 

anges i redovisningsrekommendationer och dessutom undersöks ett regelverk i Sverige som är 

i framkant gällande frivillig öppenhet i redovisningen. 

 

Faktorer som kan påverka hur mycket företagen väljer att lämna frivillig öppenhet om 

upplysningar. I denna studie undersöks tre stycken faktorer vilka är: Storleksfaktorn, 

marknadssituation och ägarstrukturen. Storleken tros enligt Singhvi och Desai (1971) ha en 

påverkan där större företag är mer benägna att lämna frivillig öppenhet i sin redovisning än 

mindre företag. Det kan således bli påverkande i årsredovisningarna huruvida företaget är 

större eller inte. Nakayama (2014) beskriver att företagens lönsamhet påverkar vilken 

benägenhet företaget har att frivillig lämna upplysningar i sin redovisning. Lönsamheten 

sätter därmed företagen i en marknadssituation huruvida det går bra eller inte för företaget, 

denna marknadssituation kan därmed bli påverkande av hur mycket information företaget är 

villig att redovisa i sin årsredovisning. För ägarstrukturen är det två huvudsakliga typer av 

ägandeformer som studeras, privat och offentligt ägande. Eng och Mak (2003) menar på att 

det finns koppling mellan att offentligt ägande leder till en högre grad av frivillig öppenhet i 

redovisningen än vad privat ägande redovisar.  
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1.3 Forskningsfrågor och syfte  

Frågeställningar som har utvecklats utifrån bakgrund och problem: 

 Hur har K3-företagen (de facto) valt att redovisa information kring verkligt värde 

på förvaltningsfastigheterna i bokslutet 2014 och hur redovisar företagen i 

förhållande till de rekommendationerna som finns i K3-regelverket?  

 

 Hur förklarar faktorerna storlek, ägarstruktur och marknadssituation de likheter 

och olikheter som förekommer vid redovisningen av informationen kring verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter gällande de företag som använder K3-regelverket 

vid räkenskapsår 2014? 

Med utgångspunkt från frågeställningarna ovan formuleras studiens syfte som nedan: 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur K3-företagen valde att göra (de facto) vid 

värdering av förvaltningsfastigheter under räkenskapsåret 2014. Vidare avser studien att 

undersöka hur faktorerna storlek, ägarstruktur och marknadssituation kan förklara vilka 

likheter och olikheter som finns för företagen gällande redovisning av informationen kring 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter. 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie undersöker endast förändringarna gällande införandet av upplysning om verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter. Avgränsning görs till att endast omfatta sådana företag som 

har förvaltning av fastigheter som sitt huvudsakliga affärsområde. Avgränsning i storlek har 

gjorts till att omfatta svenska icke-noterade bolag som enligt lag skall tillämpa K3. Kriterierna 

är att mer än en av dessa punkter enligt nedan är uppfyllt under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren: Medelantalet anställda ska överstiga 50 anställda, balansomslutningen 

överstiger 40 miljoner kronor och/eller nettoomsättning överstiger 80 miljoner kronor (FAR, 

2013). 
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1.5 Studiens disposition 
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Figur 1. Studiens disposition  

I figuren ovan presenteras studiens disposition, samt en kortfattad beskrivning av kapitlens 

innehåll. 

 

 

 

 

 

 

Metod

Teori 

Empiri och 

analys 

Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga 

förhållningssätt och tillvägagångssätt. 

Denna del består av teorier som är av betydelse för 

studiens forskningsområde. 

Detta kapitel behandlar och presenterar den data 

som samlats in genom dokumentstudien. I kapitlet 

analyseras även den insamlade empiriska data mot 

studiens teoretiska grund. 

I detta kapitel görs en sammanställning av studiens 

slutsatser samt ger förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

 

 



9 
 

2. Metod  

Detta kapitel inleds med en redogörelse för olika vetenskapliga förhållningssätt detta för att 

skapa en förståelse för hur forskning inom redovisning förhåller sig. Det presenteras även en 

förklaring till de metodval som gjorts i denna studie samt varför dessa val prioriterats före 

andra.  Vidare diskuteras processen och tillvägagångssättet för datainsamling där bland annat 

urval, bortfall, reliabilitet och validitet finns med.  

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

“Forskning kan beskrivas som en process av intellektuell upptäckt, som har potential att 

förändra vår kunskap och förståelse av världen omkring oss“ (Ryan, Scapens och Theobald, 

2002). Forskning inom olika områden kan ha en hel del gemensamt, exempelvis menar  

Ryan et al. (2002) att redovisningsforskningen påminner om den forskning som bedrivs inom 

det samhällsvetenskapliga området. Detta eftersom både inom redovisningsforskning och 

samhällsvetenskapliga forskningen tenderar den att beröra hur olika fenomen inom området 

har en påverkan på samhället.  Inom forskningen finns det flera olika vetenskapliga traditioner 

vilket definieras av Allwood och Eriksson (2010) som olika synsätt hur forskningen ska 

genomföras för att undersöka specifika företeelser. Ryan et al. (2002) framhäver att den 

gällande verkligheten kan delas upp och betraktas i en objektiv synvinkel och en subjektiv 

synvinkel. När en individ beskådar verkligheten anses den som ett subjekt där individen 

förväntas göra egna personliga tolkningar och värderingar av det objekt som studeras. Vidare 

beskrivs det faktum att forskning delas upp i olika traditioner och synsätt.  Inom 

redovisningsforskningen delas de olika traditionerna och synsätten upp i kritiska, tolkande 

och positivistiska och dessa har sin grund i antingen den subjektiva eller objektiva synvinkeln. 

 

Som ovan nämnt är en av forskningstraditionerna den positivistiska traditionen, denna 

tradition är objektiv till omvärlden men den knyter starkt an till regler och lagar som är 

gällande inom redovisningen. Inom denna metod är vanligaste sättet att samla in data genom 

att genomföra så kallade kvantitativa forskningsmetod och detta görs för att kunna 

generalisera resultatet (Ryan et al. 2002). Hermeneutiken som är motsatsen till positivismen 

är av subjektiv karaktär vilket innebär en stor grad av tolkning och förståelse för ett fenomen, 

inom hermeneutiken får ofta känslor och personliga värderingar inverka (Sohlberg och 

Sohlberg, 2013). 
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Modellen nedan illustrerar och skildrar de olika forskningstraditionerna inom 

redovisningsforskning. Modellen används för att tydligare illustrera inom vilken 

forskningstraditon denna studie placeras i förhållande till övriga traditoner 

 

 

.   

Figur 2: Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al., 2002) 

 

Som modellen ovan skildrar utgår forskare inom mainstream accounting research oftast från 

den positivistiska traditionen, vilket innebär att redovisningsforskningen fokuserar på 

objektivitet och där regleringen är en viktig beståndsdel inom forskningsmetoden. Då denna 

tradition inte försöker att tolka forskningen har den således mer av ett funktionalistiskt 

förhållningssätt (Ryan et al. 2002). I denna studie stämmer mainstream accounting research 

bäst överens med den typ av forskning som genomförs. Dels för att det är objektivism som 

eftersträvas men även dels för att det är regleringar i form av redovisningsregelverk som 

studeras.   

 

För att besvara frågeställningarna och syftet i studien krävs en empirisk undersökning, 

gällande den empiriska undersökningen finns det flera olika tillvägagångssätt.  Forskning kan 

enligt Bryman och Bell (2013) delas in i två huvudkategorier: Kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Det finns även en kombinerad version av dessa två kategorier som benämns som 

flermetodsforskning.  Ett kvantitativt tillvägagångssätt används i denna studie och 

undersökningen sker genom en dokumentstudie. Anledningen till att en kvantitativ metod är 

den bäst lämpade i denna studie är för att kunna behålla objektiviteten i studien.  
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Denna studie ska genom ett objektivt förhållningssätt undersöka huruvida en viss typ av 

bransch påverkats av förändringar av lagar och rekommendationer och har således en stark 

anknytning till lagstiftning och regler. Metoden som genomförs kommer följaktligen vara av 

kvantitativ art och därmedelst är den positivistiska forskningstraditionen den som ligger 

närmast till hands. 

 

2.2 Metodval 

Som tidigare nämnt menar Bryman och Bell (2013) att det inom forskning finns två 

huvudkategorier, kvalitativa och kvantitativ studier. För kvalitativa studier ligger 

tyngdpunkten att samla in och redovisa ord istället för siffror och kvantifierbar data. Vidare 

förklarar författarna att kvalitativa studier är mindre regelstyrd och tillåter respondenten att 

vara mer frispråkig. Kvalitativ forskning har således en mer ostrukturerad karaktär. I sådana 

sammanhang används oftast djupgående personliga intervjuer där respondenternas personliga 

värderingar och åsikter har en påverkan på svarsresultatet. Kvantitativa studier handlar 

däremot om att samla in data som är mätbar, teori och forskning utgår från ett deduktivt 

synsätt och den positivistiska traditionen föredras i dessa studier menar Bryman och Bell 

(2013). Denna studie utgår från en deduktiv ansats, vilket innebär att tidigare forskning 

formar frågeställning och syftet med studien. 

 

Kvantitativ forskning är den dominerade forskningsinriktningen inom företagsekonomisk 

forskning även om dess dominans har minskat en aning sedan 1980-talet då den kvalitativa 

forskningen började få större inflytande.  

   

I denna studie används en kvantitativ dokumentstudie som bygger på dem undersökta 

företagens finansiella rapporter från räkenskapsår 2014. Anledningen för användandet av en 

dokumentstudie är för att med denna studie se hur företagen (de facto) valt att redovisa under 

räkenskapsåret 2014.  I dokumentstudien används faktorn marknadssituation för att jämföra 

hur värdet skiljer sig åt mellan företag baserade i regioner med efterfrågeunderskott och 

regioner med efterfrågeöverskott på bostäder. Vidare avser dokumentstudien att undersöka 

vilken metod företagen valt att använda sig av vid värdering till verkligt värde.   

 

Tre betydande fördelar med att använda sig av en kvantitativ dokumentstudie är att 

tillgängligheten på finansiella rapporter är hög, de är följaktligen lätta att få tag på och det är 

ett kostnadseffektivt sätt att få fram mycket information på (Denscombe, 2009). Data och 
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information har plockats ut från finansiella rapporterna för att således ge underlag till studien. 

Detta görs för att få en bredare grund för empiri och analysdelen i studien. 

 

Anledningen till att vi enbart utgår från en dokumenstudie i denna uppsats är för att de data 

som ska undersökas går att finna genom att enbart studera årsredovisningar. Tidigare studier 

inom ämnesområdet har använt sig av enkätundersökningar, från och med räkenskapsår 2014 

ska företagen redovisa enligt K3-regelverket och därmed är inte en enkätundersökningen 

nödvändig.   

 

2.3 Datainsamling 

Inom ett vetenskapligt arbete sker insamlingen av data och informationen till arbetet på ett 

flertal olika sätt och härstammar således från olika typer av källor. Sådana data och 

information som under arbetets gång hämtas direkt från forskaren benämns primärdata 

(Lewis, Saunders och Thornhill, 2012). I denna studie hämtas primärdata från 

dokumentstudien och detta är enligt Saunders et al. (2012) mest fördelaktigt för att nå en så 

stor populationsgrupp som möjligt.  Sekundärdata är å andra sidan sådan information som i 

grunden bygger på primära källor men som sedan utvecklats med kommentarer och eventuell 

kritik till den primära källan, det innebär således att sekundärdata ligger på ett längre avstånd 

från huvudkällan (Mälardalens Högskola, 2014).  

 

Den population som skall undersökas i denna studie har tagits fram genom databasen 

Retriever. Avgränsning har gjorts till icke-noterade bolag i fastighetsbranschen, med 

inriktning på uthyrning och förvaltning av fastigheter. Eftersom studien syftar till att 

undersöka endast K3-företag har avgränsning även gjorts till att innefatta företag som enligt 

årsredovisningslagen klassificeras som större bolag. 

 

2.4 Urval 

Det finns huvudsakligen två formler som används vid beräkning för urval av en population. 

Det är målpopulationen som avgör vilken av metoderna som skall användas, vid en 

målpopulation större än 10 000 används en viss typ av metod och vid en målpopulation 

mindre än 10 000 används följaktligen en annan metod. I denna studie är målpopulation under 

10 000 vilket medför att metoden presenterad nedan används. Denna metod är uppdelad i två 

steg, det första steget är för oändlig population och det andra steget är för korrigerad 

population.(Saunders et al. 2012).    

 



13 
 

Formel 1- Oändlig population 

 

𝑛0 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

 

N0 = Urvalsstorlek 

Z= Värdet på Z utgår från den tillämpade konfidensgraden, i denna studie är konfidensgraden 

95 %. Denna konfidensgrad har valts ut med hänsyn till att Bryman och Bell (2013) betonar 

att det är den mest förekommande inom kvantitativ ekonomisk forskning.  En konfidensgrad 

på 95 % leder till att det Z-värdet som används vid uträkning är 1,96 enligt tabellen “Levels of 

confidence and associated z values” (Saunders et al. 2012).  e = Felmarginalen, vilken räknas 

ut genom att ta 1 subtraherat med konfidensgraden, vilket i detta fall blir (1- 0,95) = 5 %.   

P= Denna variabel betyder andelen som tillhör den specifika kategorin och således antas svara 

på ett liknande sätt. I detta fall saknas vetskap om mängden respondenter som kan härföras till 

den specifika kategorin. Enligt Saunders et al. (2012) skall ett värde om 50 % antas i sådana 

fall där det saknas vetskap om kategorins storlek. 

 

 

 

 

 

 

 

Uträkningen för oändlig population blir således:  

 

𝑛0 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052
= 384,16 

 

 

Formel 2 - Justerad population  

𝑛𝑗 =
𝑛0

1 + (
𝑛0
𝑁
)
 

nj = Denna variabel står för den justerade urvalsstorleken, som används då populationen är 

mindre än 10 000.  

n0 = Står för urvalsstorleken, som vi i föregående formel räknade ut. 

N= Målpopulationen för studien, i detta fall är den 654 bolag.  
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Uträkningen för justerad population blir således: 

 

𝑛𝑗 =
384

1 + (
384,16
654

) = 242
 

 

Uträkningen visar på den justerade populationen, i detta fall blev den 242 detta betyder 

således att antalet bolag som undersöks i dokumentstudien är 242. Ett systematiskt urval av 

bolag görs från den befintliga urvalsramen. Det betyder att ett urval tas fram från 

urvalspopulationen utan att en slumpvalstabell används i processen (Bryman och Bell, 2013). 

Målpopulationen som räknats fram divideras sedan med den justerade populationen för att 

uppnå en jämn fördelning vid val av respondenter. I denna studie är målpopulationen 654 och 

den justerade populationen 242, vilket medför att 654 dividerat med 242 blir 2,7. 2,7 ≈ 3. 

Detta betyder att var tredje bolag i det totala urvalet väljs ut för att bli respondenter i 

dokumentstudien till denna uppsats. Det slutliga steget i urvalsprocessen innebär att ett 

slumpmässigt urval i form av en lottning genomförs, detta för att bestämma utgångsläget för 

denna sållning.  Lottningen sker genom att ett nummer mellan 1-3 lottas fram som 

utgångsläge, i detta fall är startnumret 2, därefter väljs följaktligen var tredje bolag fram som 

respondent tills urvalskvoten är uppfylld.  

 

 

2.5 Bortfall 

Då en dokumentstudie genomförs kommer bortfallet att bli väldigt litet dels på grund av att 

tillgången av finansiella rapporter är väldigt hög men även för att när en rapport hittas är den 

med i studien. Exempel på eventuella bortfall kan vara företag som inte kan vara med i 

studien för att företaget har exempelvis brutet räkenskapsår, sena med publicering av 

årsredovisning (då denna studie genomförs före slutdatumet för publicering av 

årsredovisning). Företag som frivilligt valt att redovisa enligt K4- regelverket har även fallit 

bort i dokumentstudien.  I avsnitt 4.7 bortfallsanalys beskrivs utfallet av studiens 

undersökning, det vill säga hur många företag av den justerade populationen som använts i 

studien. 
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2.6 Studiens reliabilitet och validitet  

Inom företagsekonomisk forskning finns det ett antal centrala kriterier för bedömning av 

vilken kvalitet en vetenskaplig undersökning visar upp. Kriterierna är enligt Bryman och Bell 

(2013) reliabilitet (tillförlitlighet), replikation (upprepning) och validitet (giltighet).  I detta 

kapitel granskas kriterierna reliabilitet och validitet eftersom dessa knyter an till denna studie.  

 

Ett vetenskapligt arbete uppnår reliabilitet genom att visa tillförlitlighet, denna tillförlitlighet 

innebär att flera studier inom samma område visar upp samma eller snarlika resultat 

oberoende av vem som utfört studien. Ett vetenskapligt arbete som har bristande reliabilitet 

påverkas av slumpmässighet och tillfällighet (Bryman och Bell, 2013). Eliasson (2006) menar 

även han på att reliabiliteten är viktig för studiens tillförlitlighet ur ett vetenskapligt 

perspektiv. Går det inte att kontrollera studiens resultat genom nya upprepade försök minskar 

således trovärdigheten för studien. Denna studie uppvisar en hög grad av reliabilitet eftersom 

de finansiella rapporterna och regelverket som ligger till grund för studien och en liknande 

undersökning gällande samma räkenskapsår skulle resultera i ett liknande resultat.     

 

Det andra kvalitetskriteriet är validitet vilket betyder giltighet, detta kriterium är av många 

ansett som det viktigaste forskningskriteriet. Validitet innebär att studien ska mäta det som är 

relevant i sammanhanget (Bryman och Bell, 2013). För att uppnå kvalitetskriteriet validitet i 

en uppsats krävs det att insamlad data från dokumentstudien måste säga något om det studiens 

syfte avsåg att mäta. Det räcker således inte med att bara göra en korrekt datainsamling och 

bearbetning (Thunman och Widersheim-Paul, 2002). Den kvantitativa dokumentstudien 

gällande verkligt värde som genomförs i denna studie uppvisar en hög validitet eftersom det 

finns klara riktlinjer i rådande regelverk och lagstiftning. Detta leder till att det blir enkelt att 

välja ut det material som undersöks och kopplat till studiens syfte.  
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2.7 Källkritik 

För att öka trovärdigheten för en studie gäller det att använda sig av ett kritiskt granskande 

och vara källkritisk, dels för att det kan göra att studien anses som mer trovärdig men även att 

den anses mer relevant. (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007)   

 

Primärdata i studien samlas in genom en dokumentstudie, det föreligger vissa nackdelar med 

denna typ av tillvägagångssätt. En av nackdelarna menar Denscombe (2009) är att företagen 

vid framställningen av årsredovisningen gör sociala konstruktioner, det vill säga företagen 

tolkar omvärlden på ett visst sätt som inte behöver stämma överens med omvärlden. Detta blir 

väldigt aktuellt i denna studie då dokumentstudien består av årsredovisningar.    

 

Sekundärdata som insamlas består av avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Artiklarna som 

är insamlade är granskade artiklar och är “peer reviewed”. Detta leder till att den teoretiska 

grunden i studien kan anses som trovärdig och tillförlitlig. Då även svenska källor och 

framgångsrika forskare från Sverige varit en del av den teoretiska grunden höjer även det 

kvaliteten på arbetet eftersom teorin får ett svenskt perspektiv. En nackdel med att använda 

sig utav sekundärdata är att den är väldigt lättillgänglig och det kan leda till att det blir 

kvantitet över kvalitet. I denna studie har det tagits hänsyn till och en omfattande sållning har 

gjorts av sekundärdata.  
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3 Referensram  

Detta kapitel presenterar studiens praktiska och teoretiska referensram samt tidigare 

forskning inom området.  Kapitlet börjar med en beskrivning av begreppen rättvisande bild 

och god redovisningssed. Detta följs sedan av en genomgång av IFRS for SMEs och K3-

regelverket gällande förvaltningsfastigheter, verkligt värde och upplysningskrav. Vidare 

beskrivs företagsekonomiska teorier som kopplas till studiens ämne, kapitlet avslutas med en 

genomgång av tidigare forskning inom området. 

 

3.1 Praktisk referensram 

 

3.1.1 God redovisningssed och rättvisande bild 

God redovisningssed är ett av huvudkriterierna svenska företag har att förhålla sig till, både 

gällande dess bokföring och årsredovisning. Den statliga organisationen BFN bär ansvaret för 

att främja utvecklingen av god redovisningssed i svenska företag. I utförandet av 

redovisningen ska företagen först och främst följa rådande lagar och rekommendationer inom 

området. I en del situationer förefaller det inte finnas någon bestämd lag eller 

rekommendation, det är i dessa fall redovisarna i företagen ska tillämpa en god 

redovisningssed.  Att följa seden innebär en anpassning till den praxis inom området som 

skapats av seriösa företag (Grönlund, Tagesson och Öhman, 2013). 

BFN gör en något förenklad beskrivning av god redovisningssed och delar upp den i tre olika 

delar: 

1. Allmänna råd respektive rekommendationer från normgivande organ, bl.a. BFN. 

2. De svar man får om man tolkar de mer konkreta bestämmelserna i redovisningslagarna 

med normala, juridiska tolkningsmetoder, eller 

3. En etablerad företagspraxis som är förenlig med lag och normgivning och som håller en 

god kvalitet. 

(BFN 2015) 

 

Det råder ingen universell definition vad god redovisningssed är, seden beror på vad det är för 

typ av företag. Olika företagskategorier har följaktligen olika seder, ett stort företag och ett 

litet företag har således inte samma sed (BFN, 2015).   

Sedan Sveriges inträdande i Europeiska unionen har den nationella redovisningslagstiftningen 

varit tvungen att ta hänsyn till och anpassa sig efter en del direktiv från EU-rätten. En av 
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dessa anpassningar är begreppet “ True and fair view” vilket till svenska översätts till 

rättvisande bild.  Regleringen av rättvisande bild sker via en gemensam standard för de länder 

som ingår i EU denna standard benämns EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (Hulle, 1997). 

 

God redovisningssed är det verktyg som används för att hjälpa företagen att på ett bra sätt ge 

en rättvisande bild av företaget (Drefeldt och Törning, 2013). Begreppet rättvisande bild som 

enligt Marton, Lumsden, Lundqvist, Pettersson och Rimmel (2010) beskrivs som att företagen 

ska reflektera sin finansiella ställning på ett rättvist sätt och inte ge en missvisande bild för 

intressenter. De får medhåll från Nilsson (2010) som också betonar att rättvisande bild är att 

ge en korrekt och rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat. Enligt ÅRL:s 

beskrivning av rättvisande bild ska balansräkningen, resultaträkningen och noterna lämnas på 

ett sådant sätt som gör det möjligt för intressenter att utläsa rapporterna i sin helhet. 

Rapporterna ska ge en rättvisande bild av företaget och om det behövs lämnas ytterligare 

tilläggsupplysningar. (ÅRL, 2:1 stycke 1).  

 

3.1.2  IFRS for SME 

IFRS for SME står för “IFRS for Small and medium-sized entities”. Huvudfaktorerna som 

bestämmer huruvida ett företag räknas till SME är antalet anställda och storleken på 

balansomslutningen eller omsättningen. Företag som sysselsätter färre än 250 personer och 

som har en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/ eller en årlig 

balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro räknas som SME-företag. 

(Europakomissionen, 2014) 

 

SME-företagen är ekonomiskt sätt viktiga för många länder i EU eftersom denna kategori av 

företag utgör 99 % av alla företagen (Kaya och Koch, 2015). Författarna förklarar vidare att 

det är i dagens läge 70 länder som tillämpar IFRS för SME i sin redovisning. Ett av länderna 

som inspirerats av IFRS for SMEs är Sverige eftersom huvudinnehållet i K3-regelverket är 

hämtat från IFRS for SMEs, detta är högst relevant eftersom K3-regelverket är 

utgångspunkten i denna studie.  
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3.1.3 K3-regelverket 

K3-regelverket är från och med räkenskapsåret 2014 huvudregelverket för redovisning i 

Sverige, regelverket ersätter tidigare redovisningsnormgivning. Regelverket är uppbyggt på 

ett sådant sätt att det är meningen att läsas tillsammans med ÅRL, det medför att K3-

regelverket ibland gör hänvisningar till lagstöd men ibland endast ger kommentarer utan 

laghänvisning (Lundqvist, 2011). K3-regelverket ska enligt BFNAR (2012:1 punkt 1.4) alltid 

användas och tillämpas i sin helhet. När K3-regelverket är otillräckligt gällande en viss 

redovisningshändelse ska liknande händelser och förhållanden försöka tillämpas. Den sista 

möjligheten är att tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 som 

är från internationell redovisningsstandard, detta när det inte går att hitta exakt samma 

situation i K3-regelverket och inte heller från liknande förhållande kunna hitta lag att tillämpa 

(BFNAR 2012:1 punkt 1.5)        

 

Huvudinnehållet i K3-regelverket är som tidigare nämnt inspirerat av och bygger på ”IFRS 

for SMEs”. Nilsson (2010) menar till och med att reglerna i K3-regelverket kan ses som en 

direkt översättning av IFRS for SMEs. Nilsson får dock motstånd från Drefelt och Törning 

(2013) som har en annan uppfattning, de menar istället på att K3-regelverket har sin 

utgångspunkt från ÅRL och IL. Deras uppfattning är att det är svenska förhållanden som har 

format K3-regelverket. En annan olikhet mellan K3-regelverket och IFRS for SMEs menar 

Drefelt och Törning (2013) är att K3 är huvudregelverket i Sverige och IFRS for SMEs enbart 

är en förenkling av ett större regelverk. 

 

3.1.4 Förvaltningsfastigheter i K3  

I K3-regelverkets sextonde kapitel beskrivs det att en förvaltningsfastighet är en fastighet som 

innehas av en ägare eller en leastagare enligt ett leasingavtal, syftet med en 

förvaltningsfastighet är att generera hyresinkomster eller skapa en värdehöjning. Inom ramen 

för begreppet förvaltningsfastighet innefattas exempelvis: Mark som innehavs med syfte att 

generera en värdestigning under en lång tid.  Byggnader som företaget äger, men som hyrs ut 

genom operationella leasingavtal.  Förvaltningsfastigheter kan även innefatta sådana 

byggnader som företaget förfogar över i form av ett finansiellt leasingavtal men som företaget 

i sin tur hyr ut till andra genom operationella leasingavtal. Till förvaltningsfastigheter räknas 

även sådana byggnader som innehas i syfte att hyras ut men som i dagsläget inte är uthyrda 

(BFNAR 2012:1, punkt 16.2). 
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Det föreligger redovisningsmässiga skillnader mellan sådana fastigheter som benämns 

förvaltningsfastigheter och de som benämns rörelsefastigheter. Fastigheter som hör till 

kategorin rörelsefastigheter och fastigheter som tillhör förvaltningsfastigheter är viktiga att 

kunna skilja på eftersom dessa tillhör två olika redovisningstekniska metoder. Det är även 

viktigt enligt BFNAR (2012:1 punkt 16.3) att kunna identifiera när en fastighet delvis 

används som en förvaltningsfastighet för att kunna redovisa korrekt. En fastighet klassificeras 

inte som en förvaltningsfastighet när den används i den löpande verksamheten där 

huvudändamålet är att sedermera sälja fastigheten vidare. När en fastighet byggs om eller 

exploateras för ett annat företags räkning är det inte heller en förvaltningsfastighet. Även 

fastigheter som är planerade att användas av ägaren för framtida bruk, användning av 

anställda oberoende om någon hyra har betalts eller inte och rörelsefastigheter som är beslutat 

att säljas enligt ägaren. Det sista kriteriet för att en fastighet inte ska räknas som en 

förvaltningsfastighet är att den inte får byggas om eller exploateras för att till framtiden 

användas som en förvaltningsfastighet.     

 

3.1.5 Verkligt värde i K3 

I en finansiell rapport presenteras ett företags tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det 

krävs att företaget kan fastställa korrekta belopp på dessa poster i redovisningen, detta 

benämns värdering. Det förekommer olika värderingsgrunder att utgå från vid värdering, ett 

företag måste således välja en värderingsgrund vid värderingen (BFNAR 2012:1 punkt 2.20). 

 

En värderingsgrund är värdering till verkligt värde. Verkligt värde definieras nedan: 

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle 

kunna regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 

av att transaktionen genomförs. (BFNAR 2012:1 punkt 2.20) 

En förenklad beskrivning av verkligt värde är det marknadsvärdet värde som är rådande på 

bokslutsdagen. Det marknadsvärdet som åsyftas i sammanhanget ska kunna kontrolleras av 

kunniga oberoende parter med insyn i prissättningen för att få en så tillförlitlig och aktuell 

värdering som möjligt.  
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3.1.6 Upplysningskrav i K3 

Upplysningskravet som finns i K3-regelverket gällande förvaltningsfastigheter är att företag 

ska lämna upplysningar om viktiga poster på minst en aggregerad nivå. Upplysningar ska 

lämnas om det redovisade värdet och det verkliga värdet. Vidare ska upplysning lämnas om 

metoder och antaganden som använts vid framtagande och fastställandet av verkligt värde. 

Det ska även lämnas upplysningar om eventuella begränsningar i rätten att avyttra 

förvaltningsfastigheterna eller att disponera hyresinkomst eller försäljningslikvid. Utöver 

föregående nämnda upplysningar ska det även lämnas upplysning om viktiga förpliktelser 

gällande reparationer och förbättringar av förvaltningsfastigheterna.  Gemensamt för dessa 

upplysningar är att de endast behövs lämnas om mätningen av dessa värden kan ske på ett 

trovärdigt sätt och utan onödigt höga kostnader för företagen. Gällande upplysning om 

redovisat värde måste upplysning alltid lämnas (BFNAR 2012:1). 

 

3.1.7 Värderingsmodeller för verkligt värde - Ortsprismetoden 

Det förekommer olika metoder som företagen använder sig av för att fastställa det verkliga 

värdet på en förvaltningsfastighet. Vid val av metod ska hänsyn tas till 

marknadsinformationens karaktär och omfattning.                                                                                                     

 

Ortsprismetoden är en av metoderna som kan används vid fastställandet av verkligt värde på 

fastigheter, ortsprismetoden är den metoden som i första hand skall användas (Lantmäteriet 

och Mäklarsamfundet, 2010). Metoden har som namnet antyder sin utgångspunkt i de priser 

som råder på den aktuella orten där fastigheten är belägen. Bengtsson (2009) beskriver att 

ortsprismetoden innebär att den aktuella fastigheten jämförs med andra liknande fastigheter 

som är belägna på samma ort för att sålunda få en korrekt värdering som ska spegla ett 

hypotetiskt försäljningsvärde på fastigheten.  

 

I ortsprismetoden benämns fastigheten som är föremål för värdering för värderingsobjekt, 

vidare benämns fastigheter som är föremål för jämförelse jämförelseobjekt. Ortsprismetoden 

kan ses som en direkt metod medan andra metoder så som nuvärdesmetoden 

(kassaflödesmetoden) anses som en indirekt metod vid bedömandet av ett värderingsobjekts 

marknadsvärde (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010).  

Anledningen menar Bengtsson (2009) är att ortsprismetoden inte är i behov av diskontering 

av kassaflöden, den utgår istället från kassaflöden som är omedelbara. 
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Det förekommer sex huvudmoment när värdering av en fastighet med ortsprismetoden ska 

ske. Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) beskriver det första som val av 

normeringsmått som innebär att fastigheten som är föremål för värdering relateras till en 

jämförande fastighet. Detta kan ske direkt eller indirekt genom att priserna på fastigheterna 

standardiseras, detta sker med hjälp av taxeringsvärde, arean eller hyran. Det andra steget i 

processen är utnyttja och använda olika hjälpmedel för att hitta fastigheter som på bästa 

möjliga sätt är jämförbara med fastigheten som ska värderas. Några exempel på sådana 

hjälpmedel är kommunala förköpslistor eller fastighetsprissystem. Det krävs även att de 

jämförande objekten är från samma delmarknad och är inom rimlig tidsram. Dessa två är de 

viktigaste jämförelsekriterierna för föremålet som ska jämföras med fastigheten.   

 

Fastighetspriser har en tendens att förändras över tiden, således är det nödvändigt med en 

analys av prisutvecklingen på fastigheterna. Det är en omöjlighet att hitta en identisk fastighet 

som jämförelsefastighet, det krävs således en gallring för att undvika att jämförelsefastigheten 

avviker allt för mycket till värderingsfastigheten. Då processen att plocka fram fastigheter 

som skall användas som föremål för jämförelse kan ta tid, måste hänsyn tas till det och en 

omräkning till prisutvecklingen som skett under processens gång göras. Det sista steget i 

processen är att när valda jämförelsefastigheter slutligen tagits fram beräknas ett medeltal 

fram genom en matematisk beräkning. Det framräknade värdet bedöms med hänsyn till 

värderingsobjektets och jämförelseobjektets och dess skillnader som finns. Då kan det 

slutgiltiga marknadsvärdet bedömas (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010).   

 

3.1.8  Värderingsmodeller för verkligt värde - Kassaflödesmetoden 

Vid valet av vilken värderingsmetod som ska användas är det första och viktigaste kriteriet 

huruvida det finns tillgång till jämförelseobjekt till värderingsobjektet. När ortsprismetoden 

inte går att använda för att det inte finns tillräckligt med liknande köp som går att jämföra 

med värderingsobjektet ska istället kassaflödesmetoden användas (Lantmäteriet och 

Mäklarsamfundet, 2010).  

 

Kassaflödesmetoden går under det samlade namnet avkastningsmetod eller nuvärdesmetod 

(Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010). Dessa olika benämningar har den gemensamma 

egenskapen att framtida kassaflöden räknas om till dagens tidpunkt när värderingen ska ske. 

Om det är ett marknadsvärde som söks med kassaflödesmetoden ska variablerna preciseras 

med vad marknaden ställer för krav och har för uppfattning. En imitation skapas av 
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marknadens uppfattning och krav och metoden fungerar då som en rekonstruktion av 

marknaden, en marknadssimulering. Denna rekonstruktion av marknaden försöker bygga upp 

prisbildningsprocessen och metodens grund ligger mycket i att den som värderar har god 

kännedom på marknaden om de påverkande variablerna. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

 

3.2.1 Institutionell teori 

Företagens val påverkas av den omgivning som finns runt företagen och även om huvudsyftet 

är att utgå ifrån egna strategier och planer är alltid omgivningen påverkande. Vad som är 

intresset för det enskilda företaget är inte helt avgörande för vad företaget väljer att göra, då 

företag som är nära företaget exempelvis inom samma bransch har en påverkan (Morgan, 

1999). Den institutionella teorin beskriver huruvida dessa påtryckningar från omgivningen 

relaterar sig till företaget och hur (Powell och DiMaggio, 1991). 

 

Vidare försöker teorin att förklara hur påverkan från omgivningen leder till att företagen 

försöker att forma och strukturera det egna företagen på ett liknande sätt som de andra på 

marknaden (Eriksson-Zetterquist, 2009). Begreppet isomorfism används av Powell och 

DiMaggio (1983) för att förklara beteendet att företag genom påtryckningar imiterar andra 

företag och strävar efter en homogenitet i organisationen, Hawley (1968) medhåller och 

tillägger att detta är en omedveten process för företagen. Isomorfismen kan delas upp i tre 

delar, normativ, tvingande och mimetisk, som var och en beskriver hur företagen på olika sätt 

försöker efterlikna varandra.  

 

Normativ isomorfism är som namnet antyder förknippat med normer, denna isomorfism 

försöker förklara hur en rutin bör användas (Powell och DiMaggio, 1990). Ett exempel på när 

normativ isomorfism används är när en redovisningsstandard ska tillämpas (Collin, Tagesson, 

Andersson, Cato och Hansson, 2009). Den normativa isomorfismen belyser även faktumet att 

personer med liknande utbildningsbakgrund har en tendens att närma sig problem på samma 

sätt (Deegan och Unerman, 2011). Detta kan exempelvis innebära att personer med 

företagsekonomisk utbildning med specialisering på redovisning och revision närmar sig 

problem kopplade till redovisning på ett liknande sätt. Den mimetiska isomorfismen innebär 

att ett företag imiterar och kopierar ett annat företags struktur eller strategi. Imitationen görs 

vanligtvis till ett företag med ett framgångsrikt koncept som således andra företag vill 
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efterlikna. Förhoppningen med imitationen är att företaget ska bli lika framgångsrikt som det 

imiterade företaget (Collin et al. 2009). 

 

Tvingande isomorfism beskrivs som hur ett företag tvingas anpassa verksamheten efter 

påtryckningar från påverkande intressenter som verksamheten är beroende av och följaktligen 

inte kan bortse från (Collin et al. 2009). Dessa påverkande intressenter kan vara staten, 

samhället i stort men även från andra betydande organisationer. Några exempel på när 

tvingande isomorfism används är politiker beslutar om nya lagar gällande skatter eller gör om 

redovisningslagstiftningen. De företagen som blir berörda av dessa förändringar tvingas 

således att anpassa sig och följa de nya direktiven. 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

3.3.1 Verkligt värde 

Värdering till verkligt värde är ingen ny företeelse, Lee (2008) beskriver att 

värderingsmetoden verkligt värde har sitt ursprung från USA i slutet av 1800-talet. Högsta 

domstolen i USA slog vid denna tidpunkt fast att reglerade industrier enligt grundlagen hade 

rätt till en skälig (“fair”) avkastning på företagets verkliga värde. Detta kända fall benämns 

“The Maximum Freight Case”. Fastställandet av ett företags verkliga värde gjordes vid denna 

tidpunkt genom marknadsvärdet på företagets aktier och obligationer. I samband med att 

beslutet togs cirkulerade det stor debatt som berörde huruvida det verkliga värdet var 

sanningsenligt, eftersom värdet ansågs vara hypotetiskt. Många affärsmän hade dock en 

positiv inställning till detta beslut, de ansåg att detta kunde leda till utökade investeringar för 

företag verksamma inom den reglerade industrin (Georgiou och Jack, 2011).     

 

Under historien har synsättet varierat gällande vilken värderingsmetod som ger den mest 

rättvisande bilden av ett företags tillgångar och skulder.  Förutom verkligt värde som är 

beskrivet ovan, anses historiskt anskaffningsvärde vara en tillförlitlig värdringsmetod 

(Pennman, 2007).  I dag anses värdering enligt verkligt värde på fastigheter som den mest 

tillförlitliga metoden (Dietrich, Harris, Muller, 2000). Anledningen är att fastigheter köps med 

syfte att ha kvar i företaget under en lång tidsperiod, det blir således mest rättvisande att 

redovisa en fastighet till det verkliga värdet istället för anskaffningsvärdet som inte sällan är 

betydligt lägre än vad det verkliga värdet är.  (Quagli och Avallone, 2010) menar även de på 
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att intressenter är mer angelägna att få reda på marknadsvärde snarare än ett historiskt 

anskaffningsvärde som inte representerar fastighetens nuvarande värde. 

IFRS som har ett betydande inflytande på den europeiska redovisningslagstiftningen och 

således indirekt även på den svenska dito införde år 2005 ett antal nya 

redovisningsstandarder. En av dessa standarder var att företagen fick möjlighet att redovisa 

förvaltningsgfastigheter till verkligt värde (Barlev och Haddad, 2003). Införandet skapade en 

debatt gällande avsaknaden av relevans och tillförlitlighet som kritikerna menar på är 

hänförliga till metoden verkligt värde (Laux och Leuz, 2009). Det finns en oro att i tider av 

finansiella kriser, exempelvis finanskrisen 2008, att redovisning till verkligt värde inte 

fungerar som en tillförlitlig redovisningsmetod. Detta eftersom det föreligger ett externt 

intresse från chefer och investerare att redovisa på ett sådant sätt som är mest fördelaktigt för 

företaget och följaktligen inte det mest rättvisande ur en ekonomisk synvinkel. Anledningen 

till att företag redovisar på ett sådant sätt är för att inte tappa marknadsandelar under dåliga 

ekonomiska perioder. Därmedelst uppstår en form av manipulation av redovisningen.  

Innan införandet av värdering till verkligt värde på förvaltningsfastigheter värderades 

fastigheterna till historiskt anskaffningsvärde. En betydande skillnad mellan 

anskaffningsvärde och verkligt värde är att anskaffningsvärde utgår från 

försiktighetsprincipen, det vill säga försiktighet ska iakttas vid värdering av tillgångar 

värdering får inte bygga på osäkra antaganden (Barlev och Haddad, 2003). Förespråkare för 

metoden historiskt anskaffningsvärde hävdar att metoden har en högre grad av objektivitet 

och svårare att manipulera då den utgår från ett faktiskt värde (Watts, 2003). Men även om 

det finns många som förespråkar historiskt anskaffningsvärde menar Cristin och Mitică 

(2013) på att lösningen är inte att anskaffningsvärdet används istället för verkligt värde som 

värderingsmetod, då detta inte kommer lösa de problem som finns. De menar på att byta ut 

värderingsmetod bara är en illusion av att problemen löser sig. Använder sig företagen av 

historiskt anskaffningsvärde ignorerar de marknadspriser och information som finns på 

marknaden och detta menar de på skapar inget stabilt system för värdering.  

 

Om ett företag väljer att värdera en fastighet med värderingsmetoden verkligt värde får det 

konsekvenser för redovisningens uppbyggnad. Det leder exempelvis till att företagen 

redovisar information som bygger på marknadssituation och marknadens rörelse, istället för 

att redovisa information som rör företaget. Detta i sin tur leder till att intressenter har svårare 

att få en uppfattning om hur företaget specifik står sig, utan får mer en överblick av hur 
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marknaden ser ut idag. Detta kan eventuellt leda till att upplysning inte blir användbar för 

intressenten och därmedelst har intressenter ett sämre underlag att ta beslut på (Schiller och 

Lundh, 2013). De vill dock poängtera att de anser att värderingsmetoden verkligt värde 

speglar dagens marknad på ett bättre sätt än vad historiskt anskaffningsvärde gör, som har ett 

pris som inte är aktuellt och anpassat för dagens marknad. Därmedelst anser även de att 

verkligt värde lever upp till en mer jämförbarhet än vad historiskt anskaffningsvärde gör.    

 

 

3.3.2 Frivillig öppenhet av upplysningar 

Frivillig öppenhet inom redovisning innebär att företag väljer att på eget initiativ lämna 

ytterligare upplysningar om företaget i sin årsredovisning (Arvidsson, 2011). Barry och 

Brown (1985, 1986) förklarar att det finns betydande faktorer som påverkar huruvida företag 

är benägna att lämna ytterligare upplysningar. En av faktorerna är att det finns en strävan att 

med den öppenhet som företaget upprätthåller mot intressenter ska minskade kostnader som 

finns relaterade till informationsasymmetri. Trueman (1986) menar på att en annan faktor är 

marknadsvärdet, där investerare studerar företags öppenhet av redovisning som ett tecken på 

huruvida företaget är beredda på förändringar. Desto mer frivillig öppenhet, desto högre 

marknadsvärdet menar Trueman (1986) på.    

 

I exempelvis denna studie knyts detta till hur ett företag väljer att redovisa mer än de 

rekommendationer som finns kring notupplysning om förvaltningsfastigheter i K3-

regelverket. Antingen att företaget väljer att lämna upplysningar på en aggregerad nivå eller 

om företaget väljer att lämna ytterligare upplysningar. Sverige är enligt Bontis och Kristandl 

(2007) i framkant när det gäller frivillig öppenhet som därmed gör det extra intressant att 

studera huruvida svenska K3-företag valt att redovisa mer än rekommendationer eller inte.     
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3.3.3 Upplysningskrav  

När företag upprättar årsredovisningen är det viktigt för dess intressenter att ta del av en 

finansiell rapport innehållande sådan information som intressenterna upplever som värdefull 

och relevant. Det är viktigt för företagen att följa de direktiv som lagstiftaren fastställt genom 

redovisningsstandarder för att undvika bristfällig kvalitet gällande informationen som 

presenteras (Verrecchia, 2001). Det finns standarder som kräver att företagen lämnar 

upplysning om finansiell information som anses relevant, vid värdering av 

förvaltningsfastigheter i enlighet med K3-regelverket krävs exempelvis upplysningar. Healy 

och Palepu (2001) betonar att om informationen som publiceras i en notupplysning är av hög 

kvalitet kan intressenterna därmed vara säkra på att informationen är trovärdig. I en tidigare 

studie som Omar (2011) genomförde visade det sig att ett flertal företag valde att inte fullt ut 

följa de upplysningskrav som fanns i standarden.  Forskningsstudien undersökte huruvida 

börsbolagen i Jordanien år 2003 följde de obligatoriska upplysningskraven. I studien framkom 

det att 16,88 procent av dem undersökta företagen inte följde samtliga obligatoriska 

upplysningskrav. 

 

En annan studie från Ahmed och Courtis (1999) visar på tendenser att ett företags storlek har 

en inverkan huruvida de väljer att följa standarder och krav, i studien framkommer det att 

stora företag i högre grad väljer att följa standarderna. En förklaring till detta faktum menar 

Glaum Schmidt och Street (2013) är att större företag i högre omfattning besitter större 

resurser gällande den expertis som krävs för att framställa tillfredsställande finansiella 

rapporter.  
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3.3.4 Faktorer  

I detta avsnitt presenteras de faktorer som valts ut att undersökas för att se vilken påverkan 

dessa har på utnämnandet av finansiell information i årsredovisningen. Dessa tre faktorer är: 

Storlek, marknadssituation, och ägarstruktur. 

 

Singhvi och Desai (1971) menar på att det finns ett positiv korrelationen mellan företagens 

storlek och hur mycket upplysningar företagen är benägna att lämna i redovisningen. Detta 

kan enligt författarna bero på att det kretsar mycket runt omkring de större företagen och 

pressen ligger på att prestera bra och tydliga rapporter, då intressenter och även granskare är 

fler än för mindre företag. Författarna får medhåll av Uyar, Kilic och Bayyurt (2013) som i 

deras undersökning kommer fram till att det föreligger en positiv korrelation mellan öppenhet 

av finansiell information och företagets storlek. Det vill säga stora företag har en tendens att 

vara mer öppna och transparenta i sitt utlämnade av finansiella information. En förklaring till 

detta är att stora föra företag med fler intressenter ofta har menar resurser och kompetens och 

därmed större möjlighet att vara mer öppna och transparenta i sin redovisning. 

 

Redovisningsmängden i upplysningar påverkas inte endast av vad företagen har att tillgå vid 

framtagandet av information. Det kan även bero på om ny information gällande företaget 

förväntas ge ett visst kassaflöde, exempelvis förklarar Nakayama (2014) hur företagen 

tenderar att lämna mer upplysningar om goda nyheter som är förväntade att ge ett högre 

kassaflöde än för dåliga nyheter som förväntas ge ett lägre kassaflöde. Detta är ett exempel på 

hur mängden information kan påverkas av lönsamhet. Lönsamhetsmåttet som vi kommer 

använda är att bedöma om företag befinner sig i en kommun med efterfrågeöverskott, 

efterfrågeunderskott eller balans. Rubinfield (2012) förklarar att efterfrågeöverskott leder till 

att priserna pressas upp vilket leder till högre lönsamhet och i denna studie blir fallet för 

hyrorna då fler personer är villiga att hyra eller köpa fastigheten exempelvis. I underskott blir 

det tvärtom, det står tomma fastigheter och därmed måste hyrorna pressas ned och lönsamhet 

sjunker. I denna studie kommer därmedelst lönsamheten beräknas på huruvida bolaget är 

beläget i en kommun med efterfrågeöverskott, efterfrågeunderskott eller balans. Detta jämförs 

sedan med det som Nakayama (2014) beskriver, nämligen hur lönsamhet hänger ihop med 

mängd redovisning som företagen är benägna att lämna ytterligare upplysningar om. Detta 

blir således en faktor i den empiriska undersökningen.   
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Ägarstrukturer där ett företag är kommunalt eller statligt majoritetsägt föreligger en positiv 

korrelation mellan ägarstrukturen och utnämnandet av finansiell information (Eng och Mak 

2003). Författarna får medhåll från Makhija och Patton (2004) som menar på att 

ägarstrukturen är en betydande faktor och del i öppenheten som företagen har av finansiell 

information. Eng och Mak (2003) belyser även att i de fall externa styrelseledamöter ökar 

resulterar det i en negativ korrelation mellan det och utlämnandet av finansiell information. 

Det förekommer dock kritik mot att öppenheten av stora mängder finansiell information alltid 

skulle vara bra. Exempelvis betonar Ho och Wong (2001) att kvaliteten är viktigare än 

kvantiteten av finansiell information som lämnas ut till intressenterna.    

 

 

3.3.5 A Priori-modellen 

Den tidigare forskningen och teorier mynnar ut i en A Priori-modell som presenteras nedan 

för att visa de förklaringsvariabler som tros vara förklarande i denna studies ämnesområde, 

det vill säga hur fastighetsföretag väljer att redovisa verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter.  Det är fyra förklaringsvariabler som presenteras, dessa är hämtade 

från tidigare forskning och har tidigare beskrivits i studiens referensram.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. A Priori-modell 
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Som denna A-priori modell visar så är det dessa teorier och tidigare forskning som undersöks 

i studien som presenterats i den teoretiska referensramen och avsnittet gällande tidigare 

forskning. 

 

1. Redovisning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter - Centralt i modellen 

återfinns redovisning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Detta är studiens 

kärna och syfte, det är således förklaringsvariablerna runt omkring som ska försöka 

förklara redovisningen av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. 

2. Storleksfaktorn - Förklaringsvariabeln storleksfaktorn antas vara en viktig 

förklaringsvariabel till hur fastighetsföretag väljer att lämna upplysningar (öppenhet) 

om verkligt värde i sin årsredovisning. 

3. Marknadssituation - Denna förklaringsvariabel undersöker huruvida 

marknadssituationen och lönsamheten har en påverkan på mängden finansiell 

information som företagen är benägna att redovisa gällande verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter i årsredovisningen.    

4. Ägarstruktur - Den här förklaringsvariabeln är en betydande faktor i den del som 

företaget är mån att vara öppna gällande redovisningen. Faktorn försöker förklara om 

ägarstrukturen har någon påverkan hur transparenta företagen är med finansiella 

informationen.  

   

5. Tvingande isomorfism - Denna förklaringsvariabel är hämtad från den institutionella 

teorin, och förklarar hur företag tvingas anpassa verksamheten efter påtryckningar från 

påverkande intressenter som verksamheten är beroende av och följaktligen inte kan 

bortse från. 

 

6. Övriga faktorer - Denna faktor lämnas för att ha utrymme för eventuella ytterliga 

faktorer som kan tänkas förklara företagens agerande och val. 
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3.4 Undersökningsmodell 

Nedan presenteras en undersökningsmodell som förklarar hur data till de olika faktorerna som 

undersöks i studien samlats in, dessa faktorer är samma som presenterats i A priori-modellen. 

De faktorer som valts att undersökas i denna studie måste vara mätbara, med det menas att 

faktorerna operationaliseras (Eliasson, 2013).  I a priori-modellen beskrevs de faktorer som 

denna studie fokuserar på, för att undersöka dessa faktorer på ett adekvat sätt samlas data in 

genom årsredovisningar och andra dokument. Undersökningsmodellen nedan ger en bild av 

hur data samlats in för att besvara studiens frågeställningar. 

 

 

Figur 4- Undersökningsmodell 

 
  Företagen i denna studie har delats upp i tre olika kategorier baserat på företagens storlek, 

det storleksmått som använts är företagens totala tillgångar. I studien undersöks företag med 

två typer av ägarstrukturer, dels privata företag men även kommunala företag. Informationen 

om företagens ägarstruktur har hämtats från årsredovisningarna. Angående faktorn 

marknadssituation har de undersökta företagen delats upp i tre olika kategorier: Företag i 
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kommuner med efterfrågeöverskott på bostäder, företag i kommuner med balans samt företag 

i kommuner med efterfrågeunderskott på bostäder. Informationen gällande företagens 

tillhörighet har hämtats från boendeenkäten från boverket 2014. Informationen om företagens 

val av värderingsmetod vid fastställandet av verkligt värde har hämtats från upplysningsnoten 

om förvaltningsfastigheter i bolagens årsredovisningar. Information för att se huruvida 

tvingande isomorfism påverkar företagen vid redovisning enligt K3 undersöks i 

årsredovisningar genom att se ifall företag noterat att de har redovisat enligt BFNAR 2012:1. 
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4. Empiri och analys 

Detta kapitel sammanställer och presenterar det empiriska utfallet från studiens 

dokumentstudie som baseras på årsredovisningar från räkenskapsår 2014.  Vidare innefattar 

kapitlet en analysdel där studiens empiriska utfall analyseras i förhållande till tidigare 

forskning och teorier inom området. Kapitlets struktur innebär att det empiriska utfallet 

presenteras för respektive faktor för att sedan följas av en analys med koppling till tidigare 

forskning. 

 

I det kommande kapitlet kommer meningen “mer än rekommendationerna” användas vid 

upprepade tillfällen. Det som åsyftas med detta är sådan information företagen presenterat 

utöver vad rekommendationerna i K3-regelverket kräver gällande upplysningsnoten på 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter (Arvidsson 2011, Barry och Brown, 1985, 1986). 

Enligt Bontis och Kristandl (2007) bör det finnas incitament för företag att valfritt välja att 

redovisa mer än rekommendationerna eftersom svenska företag ligger i framkant gällande 

frivillig öppenhet i redovisningen. 

 

4.1 Resultat från dokumentstudie 

Nedan presenteras resultaten från den genomförda dokumentstudien, uppdelning har gjorts 

utifrån de olika faktorerna som undersökts i denna studie. Dessa är: storleksfaktorn, 

marknadssituation och ägarstruktur. Faktorerna undersöks för att se om dessa kan vara en 

förklarande variabel till graden av öppenhet i redovisningen. Detta innebär hur mycket 

information företagen valt att presentera i upplysningsnoten om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Med andra ord undersöks om företagen valt att redovisa mer 

information än vad rekommendationer i K3-regelverket säger. I detta kapitel undersöks även 

vilken värderingsmetod fastighetsföretagen använt vid fastställandet av verkligt värde, till 

exempel ortsprismetoden eller kassaflödesmetoden. 

 

4.2 Storleksfaktorn  

En klassificering har gjorts utifrån storlek på de undersökta företagen i dokumentstudien med 

utgångspunkt från företagens balansomslutning vid 2014 års bokslut. Storleksfaktorn har 

använts för att hitta tänkbara förklaringar huruvida storleken har betydelse för om företagen 

valt att redovisa enligt rekommendationerna i K3 gällande upplysning om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter eller utöver dessa. En kategorisering har gjort i denna studie för att 

dela upp företagen i tre olika kategorier baserat på storlek. Balansomslutning från 
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årsredovisningarna har använts som mått på storlek. Av det totala antalet företag som 

undersökts i denna dokumentstudie 100 stycken företag ser uppdelning ut som följer: 

 

 

 Mindre K3-företag: Företag vars balansomslutning under räkenskapsår 2014 varit 

mindre än 100 miljoner kronor.  

 Medelstora K3-företag: Företag vars balansomslutning under räkenskapsår 2014 

varit mellan 100 miljoner och 1 miljarder kronor. 

 Större K3- företag: Företag vars balansomslutning under räkenskapsår 2014 varit 

mer än 1 miljarder kronor.  

 

 

Figur 5 – Storleksfördelning på företag i dokumentstudien 

  

Ovan visas en storleksfördelning av de företag som ingår i studien. Fördelningen är relativt 

jämn mellan medel och stora företag vilket kan anses som mer jämförbarhet för studien vilket 

kan anses som en fördel, dock är de företag som ingår i kategorin mindre något färre.    
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Mindre K3- företag 

 

 

Figur 6- Fördelning hur mindre K3-företag redovisar 

 

Resultatet i diagrammet ovan visar tydligt att de mindre K3-företagen enbart redovisar 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter i enlighet med vad som föreskrivs i K3.  

 

 

Medelstora K3-företag 

 

 

 
 

Figur 7- Fördelning hur medelstora K3-företag redovisar 

Resultatet i diagrammet ovan visar att endast ett företag av de 37 stycken medelstora K3-

företagen i denna studie redovisar mer än rekommendationerna i K3-regelverket.  
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Större K3-företag  
 

 

 
 

Figur 8- Fördelning hur större K3-företag redovisar 

 

Som i diagrammet ovan visar redovisar 24 % av de större K3-företagen mer än vad som 

rekommenderas i K3-regelverket.   

 

Analys: Storleksfaktorn 

I denna uppsats har storleksfaktorn studeras för att undersöka huruvida storleken på företagen 

har någon påverkan på mängden finansiell information som företagen valt att redovisa i 

årsredovisningen gällande upplysningsnoten om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. 

 

Dokumentstudiens utfall visar på att företag som i denna studie är klassificerade som större 

K3-bolag visar sig ha större benägenhet att redovisa utöver rekommendationer och lämna 

ytterligare upplysningar kring verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Det var totalt 24 % av 

de större K3-företagen som valde att lämna ytterligare upplysningar i noten, detta kan 

jämföras med de medelstora där enbart 2,7 % lämnade ytterligare upplysningar. Gällande de 

små K3-företagen visar empirin på att 0 % det vill säga inget av de små K3-företagen valde 

att lämna ytterligare upplysningar utöver vad som K3-regelverket rekommenderar  

 

Studiens empiriska utfall stärker det som Singvhi och Desai (1971) forskat om, nämligen att 

storleken på företagen har en positiv korrelation till hur mycket ytterligare upplysningar de är 

benägna att lämna i årsredovisningen. Forskarna menar vidare att detta är en kostnadsfråga, 

eftersom större företag har mer resurser gällande att kunna lämna ytterligare upplysningar om 
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verkligt värde på förvaltningsfastigheterna. Uyar, Kilic och Bayyurt (2013) har även de en 

liknande syn på att storlek och mängd redovisning är positivt korrelerade. I studiens 

dokumentstudie tyder mycket på att detta samband som forskarna beskriver existerar på 

svenska förvaltningsföretag, då ett ungefärligt sådant resultat framkommer i denna empiriska 

undersökning. Det framkom exempelvis i dokumentstudien att mindre företag kommenterat i 

årsredovisningen att ta fram verkligt värde på förvaltningsfastigheterna skulle innebära 

oskäligt höga kostnader och inte kunna framställas på ett tillförlitligt sätt för företagen.   

 

4.3 Marknadssituation  

Denna förklaringsvariabel undersöker huruvida marknadssituationen har en påverkan på 

mängden finansiell information som företagen är benägna att redovisa i upplysningsnoten 

gällande verkligt värde på förvaltningsfastigheter i årsredovisningen. Det totala antalet företag 

vilket är 100 stycken, har delats upp i tre kategorier. Företag med sitt säte i 

efterfrågeöverskottskommuner, företag i efterfrågeunderskottskommuner och företag i 

kommuner med balans. Efterfrågan i detta sammanhang hänförs till efterfrågan på 

bostäder.  En boendeenkät från 2014 har hämtats från boverkets hemsida som visar på 

huruvida kommuner runt om i landet har efterfrågeöverskott, efterfrågeunderskott eller ligger 

i balans. Detta dokument har sedan använts i studien för att identifiera i vilken av dessa tre 

kategorier av kommuner som företaget har sitt säte.  

 

 

 
 

Figur 9 - Företagens uppdelning efter marknadssituation 
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Dessa data visar på att endast 15 procent av kommunerna befinner sig i “balans” på 

bostadsmarknaden. Hela 85 procent är kommuner med efterfrågeöverskott på bostäder, det 

vill säga att efterfrågan är större än utbudet. Det som är anmärkningsvärt är att inget av 

företagen undersökta i denna studie har sitt säte i en efterfrågeunderskottskommun. Detta 

beror med allra största sannolikhet på att de få kommunerna med efterfrågeunderskott i 

Sverige är belägna på landsbygden och i norra delen av landet. 

 

Efterfrågeöverskottskommuner 

 

 
 

Figur 10– Efterfrågeöverskottskommuner 

 

14 %, 12 stycken av företag som har sitt säte i en kommun med efterfrågeöverskott redovisar 

mer än rekommendationer i K3-regelverket. 86 %, 73 stycken, redovisar enligt 

rekommendationer.  

 

Efterfrågeunderskottskommuner 

 

Det var inget av företagen i denna dokumentstudie som har sitt säte i en kommun med 

efterfrågeunderskott, med anledning av det görs inget diagram på detta. 
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Kommuner i balans 
 

 

 
 

Figur 11- Kommuner i balans 

Endast 1 företag av 15, det vill säga 6,6 %, redovisar mer än rekommendationer i K3-

regelverket av företag som har sitt säte i en kommun med balans på bostadsmarknaden. 

Resterande 14 stycken, det vill säga 93,4 %, redovisar enligt rekommendationer.  

 

Analys: Marknadssituation  

Marknadssituationen har i studien använts som en faktor för att undersöka huruvida den har 

en påverkan på hur benägna företagen är att redovisa mer information än rekommenderat i 

K3. Marknadssituationen, exempelvis om kommunen som företaget har sitt säte i är i 

efterfrågeunderskott eller efterfrågeöverskott, undersöks i studien om det har ett samband med 

öppenhet av redovisningen i upplysningsnoten av verkligt värde på förvaltningsfastigheter.  

Dokumentstudiens resultat visar tendenser på att företag belägna i 

efterfrågeöverskottskommuner till viss mån är något mer benägna att redovisa ytterligare 

upplysningar gällande verkligt värde på förvaltningsfastigheter, således mer än vad K3-

regelverket rekommenderar. Gällande företag med sitt säte i kommuner med balans visar 

denna empiriska undersökning på att en något mindre andel av dessa i jämförelse med 

efterfrågeöverskottskommuner redovisar mer än vad rekommendationerna i K3-regelverket 

ger råd om. 

 

I den teoretiska referensramen beskrevs Nakayamas (2014) exempel på hur graden av 

öppenhet gällande finansiell information i årsredovisningar påverkas av hur lönsamt ett 

företag är. Detta kopplades sedan i denna studie till Rubinfields (2012) förklaring hur utbud 
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och efterfrågan samverkar. Denna dokumentstudie visar tendenser på att företag som har sitt 

säte i en kommun med efterfrågeöverskott har en högre lönsamhet beroende på att det finns en 

högre efterfrågan som Rubinfield (2012) beskriver. Dokumentstudien visar därmed på att 

dessa företag skulle enligt Nakayama (2014) eventuellt redovisa mer information, då det finns 

en lönsamhet att hämta, vilket utfallet i empiriska data visar tendenser på.   

 

4.4 Ägarstruktur  

Faktorn försöker förklara om ägarstrukturen har någon påverkan hur transparenta företagen är 

med den finansiella informationen, det vill säga hur mycket upplysningar som lämnas i noten 

om förvaltningsfastigheter. Företagen delas här in i två kategorier, dels företag som är 

kommunalt ägda och dels företag som är privatägda.  

 

 

 
 

Figur 12 - Företagens uppdelning gällande ägarstruktur  

 

Som diagrammet visar är det något mer kommunala företag än privata som undersöks i denna 

studie. 
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Kommunalt ägda 
 

 

 
Figur 13 – Hur de kommunalt ägda fastighetsföretagen redovisade 

 

Diagrammet visar att 16,9 %, det vill säga 11 stycken av kommunala företagen redovisar mer 

än rekommendationer kräver i K3-regelverket. 54 stycken kommunala företag, det vill säga 

83,1%, redovisar enligt rekommendationer.   

 

Privatägda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 14 – Hur de privatägda fastighetsföretagen redovisade 

Resultatet ovan visar att 8,5 %, det vill säga 3 stycken privata företag väljer att redovisa mer 

än rekommendationer kräver i K3-regelverket. 91,5 %, det vill säga 32 stycken av företagen 

redovisar således enligt rekommendationer.     
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Analys: Ägarstruktur 

Faktorn ägarstruktur har i studien undersökts för att studera huruvida samband förekommer 

om företaget är benäget att lämna ytterligare upplysningar och om det påverkas av att 

företaget är kommunalt eller privat. I studien var det totalt 65 % kommunala bolag och 35 % 

privata bolag. 

 

I studien framkommer det att 16,9 % av de kommunala bolagen redovisar ytterligare 

upplysningar, mer än vad K3-regelverket ger råd om. Detta jämförs med de privatägda 

bolagen där enbart 8,5 % valde att redovisa ytterligare upplysningar.  

 

Det resultat som denna studie uppvisat stämmer väl överens med det som Eng och Mak 

(2003) beskriver som ett samband mellan kommunala bolag och benägenhet att redovisa 

ytterligare upplysningar, i detta fall upplysningsnot om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Makhija och Patton (2004) menar på att det är en betydande faktor 

vilken ägarstruktur bolaget har. Denna studie visar tendenser på att kommunala företag 

lämnar mer upplysningar och är mer öppna i redovisningen och detta skulle därmed eventuellt 

stärka deras teori och hypotes.  

 

Anmärkningsvärt gällande de kommunala bolagen är att majoriteten är relativt stora K3-

företag, därmed finns det mer resurser för företagen att presentera ytterligare information än 

vad som K3-regelverket ger råd om. En annan anledning till att de kommunala bolagen i 

högre grad redovisar mer information än de privata bolagen skulle kunna vara det faktum att 

det är skattebetalarna som indirekt äger de kommunala fastighetsbolagen. Det kan således 

finnas ett ansvar och en vilja hos de kommunala bolagen att vara mer transparenta gällande 

information om metodval samt övrig information som kan vara av intresse för intressenter.  
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4.5 Val av värderingsmetod 

Här presenteras den värderingsmetod som företagen valt att använda vid fastställandet av 

verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Värderingsmetoderna delas in i kassaflödesmetoden, 

ortsprismetoden, kombinerad och övrig metod. 

 

 
 

Figur 15 – Företagens val av värderingsmetod för verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

 

Som ovan presenterat redovisar de flesta företag (46 %) enligt kassaflödesmetoden. En 

kombinerad metod (kassaflödes och ortspris) är också vanligt förekommande, då 27 % valde 

att värdera enligt kombinerad metod. En mindre andel av företagen använder sig endast av 

ortsprismetoden vid värdering av fastigheterna (3 %). Gällande företagen som inte lämnat 

information om metoden, saknas det både i noten för förvaltningsfastigheter och i 

årsredovisningen i sig en beskrivning av vilken metod som använts. Ett antal av dessa företag 

har i sin årsredovisning förklarat att det skulle innebära oskäligt höga kostnader att fastställa 

det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna, därav har informationen utelämnats. 

 

 

 

 

27% 

46% 

3% 

8% 

16% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Val av värderingsmetod

Kombinerad Kassaflödes Ortspris Övrig Ingen info



44 
 

 

Val av värderingsmetod för verkligt värde – Kommunalt ägda bolag 

 

 
 

Figur 16 – Val av värderingsmetod för verkligt värde gällande kommunalt ägda bolag 

 

I diagrammet ovan framkommer att majoriteten av de kommunalt ägda fastighetsbolagen 

använt en renodlad kassaflödesmetod vid framtagandet av verkligt värde på 

förvaltningsfastigheterna.  

 

Val av värderingsmetod för verkligt värde – Privatägda bolag 

 

Figur 17 – Val av värderingsmetod för verkligt värde gällande privatägda bolag 
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Intressant som framkommit med detta resultat är att hela 37 % av dem privatägda 

fastighetsbolagen inte har angett någon information om vilken metod de använt vid 

framtagandet av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Vidare skiljer sig de privata från de 

kommunala genom att fler privata bolag använder en kombinerad metod jämfört med de 

kommunala där majoriteten använder en renodlad kassaflödesmetod.  

 

 
Val av värderingsmetod – Större K3-företag 

 

 
Figur 18 – Val av värderingsmetod för större K3-företag 

 

 
Som diagrammet ovan visar redovisar de flesta större företagen till kassaflödesmetoden och 

lite färre antal som använder kombinerad metod. Fördelningen är till största del på dessa två 

metoder och sedan endast 6 stycken företag som fördelas på ortsprismetoden, övrig eller 

ingen info metod.   
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Val av värderingsmetod – Medelstora K3-företag 

 

 

Figur 19- Val värderingsmetod för medelstora K3-företag 

 

Bland de medelstora företagen visar diagrammet ovan att större andel av företagen väljer att 

redovisa antingen enligt kassaflödesmetoden eller den kombinerade versionen av den och 

ortsprismetoden. Precis som för större företagen fördelar sig mindre andelen av företagen 

mellan ortsprismetoden, övrig och ingen info om metod.  

 

Val värderingsmetod – Mindre K3-företag 
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Figur 20 – Val av värderingsmetod mindre K3- företag 

För mindre företag visar diagrammet ovan att största andelen av företagen redovisar ingen 

info om metod för framtagning av verkligt värde i sin årsredovisning. Företagen är sedan 

någorlunda jämt fördelat över kassaflödesmetoden, den kombinerade metoden eller en övrig 

metod. Ingen av företagen redovisar enligt ortsprismetoden. 

 
Val av värderingsmetod - Företag baserade i kommuner med efterfrågeöverskott på 

bostäder 

 

 
 
Figur 21 – Val av värderingsmetod företag baserade i kommuner med efterfrågeöverskott 

 
 

Som diagrammet ovan visar använder de flesta av företagen i en kommun med 

efterfrågeöverskott på bostäder kassaflödesmetoden vid framtagandet av verkligt värde. En 

lite mindre andel företag väljer att använda en kombinerad metod och sedan är det någorlunda 

jämt fördelat mellan ortsprismetoden, övrig metod och ingen info om metod.    
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Val av värderingsmetod - Företag baserade i kommuner med balans på bostäder 

 

 

 
 
Figur 22 – Val av värderingsmetod för företag baserade i kommuner med balans på bostäder 

 
Bland företag som har sitt säte i en kommun med balans är det jämt fördelat bland alla dessa 

olika alternativ. Ingen info och övrig metod är något fler men annars visar detta diagram på en 

jämn fördelning.    

 
Analys: Val av värderingsmetod 

Dokumentstudien har även undersökt vilken metod företagen har använt sig av för att 

fastställa verkligt värde på deras förvaltningsfastigheter, detta är ett av delsyftena med 

studien. 

 

I studien framkommer det att 46 % av företagen vid räkenskapsår 2014 använt sig att av 

kassaflödesmetod vid fastställandet av verkligt värde.  Det framkom även att 27 % procent av 

bolagen valt en kombinerad metod mellan kassaflödesmetod och ortsprismetoden. Enbart 3 % 

av företagen valde vid räkenskapsåret 2014 att använda sig av en renodlad ortsprismetod vid 

fastställandet av verkligt värde. I majoriteten av företagens upplysningsnot finns det 

presenterat vilket datorprogram de använt sig vid fastställandet av verkligt värde.  

 

Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) ska ortsprismetoden i första handa strävas 

efter att användas. I denna studie är det enbart 3 % som använt sig av ortsprismetoden.  
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Teorin från Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) säger att ortsprismetoden ska först 

användas, men om det saknas jämförelseobjekt ska kassaflödesmetoden användas istället. I 

denna studie saknar troligtvis företagen jämförelseobjekt och därmed använt sig av 

kassaflödesmetoden som en alternativ metod. Det är även många företag som använt sig av en 

kombinerad metod, detta kanske i brist på att fullt ut kunna använda ortsprismetoden och 

därmed kombinerat med kassaflödesmetoden. 

 

Gällande värderingsmetoden som är en del av studien har även en uppdelning genomförts på 

de faktorer som studerats angående frivillig öppenhet i redovisningen. Dessa data visar på att 

större och medelstora företag använder liknande metoder och för de mindre företagen är det 

en liknande fördelning, dock med större andel på ingen info om metod. För företag i 

kommuner med efterfrågeöverskott eller balans visade studien på att företag som befinner sig 

i kommuner med efterfrågeöverskott redovisar till största del enligt kassaflödesmetoden eller 

en kombination av den och ortsprismetoden.  

För företag i kommuner med balans skiljde sig resultatet genom att dessa företag använder sig 

i högre grad av en övrig metod eller ingen info om metod. För den faktorn som benämns som 

ägarstruktur, visar studien på att en stor del av de kommunala företagen valt att använda sig 

av kassaflödesmetoden medan när det gäller de privata företagen är den kombinerade 

metoden av kassaflödesmetoden och ortsprismetoden den som används mest. Det som är 

anmärkningsvärt är att något mer än en tredjedel av de privata företagen valt att inte ange 

vilken metod som använts. Många av dessa företag har i årsredovisningen angett att de inte 

kan ta fram ett verkligt värde utan oskäligt höga kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4.6 Tvingande isomorfism  

I dokumentstudien har årsredovisningar från företag som ska tillämpa K3-regelverket 

studerats. Dessa företag har i sin årsredovisning beskrivit att de är upprättade enligt BFNAR 

2012:1, vilket benämns som K3 och därmed enligt god redovisningssed.  Detta visar på en typ 

av tvingande isomorfism, detta eftersom att företagen inför räkenskapsår 2014 ska välja ett av 

K-regelverken beroende på företagens storlek. Tvingande isomorfism är enligt Collin et al. 

(2009) påtryckningar från betydande organisationer, i detta fall kan bokföräringsnämnden 

anses som en sådan betydande organisation. K3-regelverket i sig är inte tvingande, men för att 

god redovisningssed ska upprätthållas är det av stor vikt att följa rekommendationer och 

därmed leder till att företagan indirekt måste upprätta årsredovisningen enligt något av K-

regelverken.  

Studien visar därmed på att en tvingande isomorfism inom redovisning exempelvis kan vara 

vid införandet av ett nytt regelverk, i detta fall K3. Då måste företagen anpassa sig till  vad en 

betydande organisation vägleder och bestämmer. Alla företag har som en ingress i 

årsredovisningen förklarat att de valt bokföringsnämndens allmänna rekommendationer, 

BFNAR 2012:1. Detta för att uppvisa en god redovisningssed.  

4.7  Bortfallsanalys 

Bortfallet som uppkommit i studien beror på flera faktorer. En av faktorerna är att företaget 

inte publicerat sin årsredovisning för räkenskapsår 2014 då studien genomfördes före 

utgångsdatum för publikation. En annan faktor är att av de företag som blivit utvalda att delta 

i studien har inte alla årsredovisningar varit av användning för studien av olika anledningar 

och därmed blivit bortfall.  

 

Av de totalt 242 företagen som undersöks i studien är 100 av dessa använda i studien. Detta 

leder till av totalt 41 % (100 av 242) undersöktes i studien vilket får anses som en hög 

svarsgrad och därmed stärker reliabilitet och validiteten i studien. Bortfallet blir således 59 % 

(142 av 242) och får då anses som litet med tanke på de faktorer som förklarats i föregående 

stycke om vad som kan ha påverkat storleken på bortfallet. 
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4.8 A-posteriori modell  

Nedanstående bild illustrerar en A-posteriori modell som tagits fram efter att empirin från 

dokumentstudien samlats in. I modellen presenteras de faktorer som genom denna studie har 

visat sig ha en påverkan på hur mycket upplysningar K3-företagen väljer att presentera i noten 

om verkligt värde i årsredovisningen för räkenskapsår 2014. De grönmarkerade faktorerna har 

visat sig ha en påverkan på detta medan den gulmarkerade faktorn ”marknadssituation” har en 

påverkan på graden av öppenhet gällande upplysningsnoten om verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. Anledningen till att denna är markerat med gult är för att det inte finns 

någon tidigare forskning som har undersökt huruvida marknadssituationen på 

bostadsmarknaden har en påverkan på hur öppna företagen väljer att vara i sina upplysningar. 

Övriga faktorer är markerade med rött, detta beror på att denna studie undersökte inga övriga 

faktorer som kan tänkas förklara graden av öppenhet gällande upplysningsnoten om verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 – A-posteriori modell 
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5. Slutdiskussion och resultat  

I detta avsnitt sammankopplas den analyserade datainsamlingen och resultat från densamma 

till studiens syfte och frågeställning. Studiens teoretiska och praktiska resultat förklaras och 

en metodreflektion genomförs. Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet.     

 

5.1 Studiens slutsats 

Hur har K3-företagen (de facto) valt att redovisa information kring verkligt värde på 

förvaltningsfastigheterna i bokslutet 2014 och hur redovisar företagen i förhållande 

till de rekommendationerna som finns i K3-regelverket?  

 

Den första frågan i syftet besvarades med att undersöka hur företagen valt att de facto 

redovisa information kring verkligt värde på förvaltningsfastigheter i upplysningsnoten i 

årsredovisningarna för räkenskapsår 2014. De flesta företag beskriver i årsredovisningarna 

vilken värderingsmetod som använts för att fastställa verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

och då lämnas även det verkliga värdet på fastigheterna. I denna studie har majoriteten av 

företagen valt att redovisa enligt kassaflödesmetoden eller en kombinerad metod.  Detta gäller 

både för privata och kommunala företag samt oberoende av storleken på företagen och även 

oberoende av företagens marknadssituation. Lantmäteriet och Mäkarsamfundet (2010) menar 

på att ortsprismetoden ska användas som värderingsmetod i första hand, men saknas 

jämförelseobjekt skall andra metoder användas. Utfallet i denna studie är då att troligtvis 

saknas jämförelseobjekt för företagen som därmed valt att redovisa enligt kassaflödesmetoden 

eller kombinerade varianten 

 De företag som avsiktligt inte valt att redovisa kring information på verkligt värde på 

fastigheterna har lämnat en notering om att det skulle innebära oskäliga kostnader och inte 

kunna mätas på ett tillförlitligt sätt. Detta är i enlighet med vad som beskrivs i K3-regelverket 

gällande upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter, där det klart och tydligt står 

att verkligt värde ska anges om det kan tas fram, på ett tillförlitligt sätt utan oskäligt höga 

kostnader för företaget. Detta kan kopplas till den institutionella teorin och främst den 

tvingande isomorfismen, som enligt Collin et al. (2009) innebär att företag tvingas anpassa sig 

till vad betydande organisationer ställer för krav på företagen i detta fall är BFN en sådan 

organisation där företagen anpassar sig till och följer deras rekommendationer.  Institutionella 

teorin innebär enligt Powell och DiMaggio (1991) i stort hur företag påverkas av 

påtryckningar från omgivningen vilket resultatet i denna studie påvisar ha en viss effekt. 
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Att följa Bokföringsnämndens allmänna råd (K3- regelverket) innebär att företagen uppvisar 

god redovisningssed. Eftersom K3-regelverket endast är rekommendationer och således ingen 

lag föreligger inget tvång att följa det till punkt och pricka. Däremot står det i 

årsredovisningslagen att företag skall upprätta årsredovisningen med god redovisningssed. 

Därmed blir det indirekt tvingande för företagen att följa K3-regelverket om de har för avsikt 

att ha god redovisningssed i sin årsredovisning. Detta kan kopplas till den tvingande 

isomorfismen där Collin et al. (2009) förklarar att företag måste anpassa efter införandet av 

nya regler, i detta fall K3-regelverket. Detta visar tydligt på att företag i denna studie anpassar 

sig till Bokföringsnämndens råd och därmed visar detta på en tvingande isomorfism. 

Gällande hur företagen valt att förhålla sig till de rekommendationer som finns i K3-

regelverket tyder mycket på i denna studie att det finns företag som väljer att redovisa mer än 

rekommendationerna. Detta enligt vad Arvidsson (2011) beskriver som från företag på eget 

initiativ väljer att redovisa mer. Barry och Brown (1985, 1986) beskriver att det finns en 

ambition från företag att redovisa mer då detta kan minska kostnader relaterade till 

informationsasymmetri vilket i denna studie kan ha haft påverkan att företag varit mer öppna i 

sin årsredovisning.  Bontis och Kristandl (2007) förklarade att Sverige är i framkant när det 

gäller frivillig öppenhet i redovisningen vilken kan vara en av förklaringarna till att det finns 

företag i denna uppsats dokumentstudie som väljer att redovisa utöver vad som ges råd om 

eftersom denna studie baseras på svenska fastighetsföretag. Denna uppsats styrker således 

reliabilitet då tidigare forskning kommit fram till att Sverige ligger i framkant gällande 

öppenhet i redovisningen. Reliabiliteten stärks eftersom att denna studie visar på att en relativt 

stor mängd av fastighetsföretagen valt att redovisa mer än vad som står i Bokföringsnämndens 

rekommendationer. 
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 Hur förklarar faktorerna storlek, ägarstruktur och marknadssituation de likheter 

och olikheter som förekommer vid redovisningen av informationen kring verkligt 

värde på förvaltningsfastigheter gällande de företag som använder K3-regelverket 

vid räkenskapsår 2014? 

Den andra forskningsfrågan söker att förklara de skillnader som finns mellan olika typer av 

företag som ingått i studien och med faktorer försöker förklara dessa. Det är tre faktorer som 

undersöks i studien: Storleksfaktorn, ägarstrukturen och marknadssituationen. Studien finner 

exempelvis att större företag väljer att lämna mer upplysningar kring verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter, det vill säga ytterligare upplysningar utöver vad som står 

rekommenderat i K3-regelverket.  Detta kan hänföras till Singhvi och Desai (1971) teori om 

att större företag skulle vara mer benägna att lämna ytterligare upplysningar och därmed vara 

mer öppna i sin redovisning. Dokumentstudien stärker därmed reliabiliteten på tidigare 

forskning med tillägg för att det är svenska fastighetsföretag som undersökningen grundar sig 

på och således bidrar denna studie med empiriskt belägg att storleksskillnaden gäller även för 

Svenska K3-företag inom fastighetsbranschen. Resultat från studien stämmer även överens 

med Uyar, Kilic och Bayyurt (2013) som även de menar på att det finns en positiv korrelation 

mellan storleken på företage och transaperens i den finansiella informationen. 

 Denna studie finner även att skillnader finns mellan företag som är kommunalägda och 

företag som är privatägda. Där mycket tyder på att kommunala företag är mer benägna att 

lämna ytterligare upplysningar kring information på verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

än vad de privata företagen är. Detta styrker Eng och Mak (2003) teori om att kommunala 

företag skulle vara mer benägna att lämna ytterligare upplysningar och vara med öppna, då 

studiens dokumentstudie visar på ett liknande resultat. Makhija och Patton (2004) menar även 

de på att ägarstrukturen är en betydande faktor huruvida företagen är benägna att lämna 

ytterligare upplysningar eller inte i sina finansiella rapporter. Reliabiliteten stärks därmed på 

tidigare forskning men även att den är genomförd på svenska fastighetsföretag som använder 

sig av K3-regelverket vilket det inte finns några tidigare studier på då detta är ett nytt 

regelverk.  
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Faktorn marknadssituation har undersökts i denna dokumentstudie, det empiriska utfallet i 

denna studie visar tendenser på att marknadssituationen påverkar företagens benägenhet att 

lämna ytterligare upplysningar i den mån att företag som har sitt säte i en kommun med 

efterfrågeöverskott på fastigheter väljer att vara med öppna i sin redovisning. Medan 

kommuner i balans på bostadsmarknaden inte i samma grad är lika öppna gällande att lämna 

ytterligare upplysningar om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Detta hänförs till det 

som Rubinfield (2012) beskrev som ett utbud och efterfrågan teori, där ett liknande resultat 

med företag i efterfrågeöverskott och därmed i en kommun med högre lönsamhet valde att 

redovisa ytterligare upplysningar och vara med öppna i redovisningen. Nakayama (2014) 

visade på att företag med högre lönsamhet, vilket i denna studie anses som företag i 

efterfrågeöverskott kommuner, skulle vara mer benägna att lämna ytterligare upplysningar 

och vara mer öppna i redovisningen vilket stärks i denna dokumentstudie som visar på 

liknande resultat. Tidigare studier har inte undersökt den svenska marknaden och 

upplysningar på förvaltningsfastigheter som denna studie har. Dessutom genomförs denna 

studie på K3-regelverket som är helt nytt och således finns ingen studie genomförd där heller.  

 

Nedan presenteras en komprimerad och sammanfattande tabell som ger en bild av de faktorer 

som undersökts i studien samt vad tidigare forskning och teorier kommit fram till. För att 

sedan jämföras med resultaten som framkommit från denna studie. Det kan således betraktas 

som en förenklad bild över vad som framkommit i denna studie. 
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Begrepp/faktorer Tidigare forskning Denna studies resultat 

Storleksfaktorn (Singhvi och Desai 1971)  

Storleken på företagen har en 

positiv korrelaktion till hur 

mycket ytterliggare 

upplysningar företagen är 

benägna att lämna i 

årsredovisningen. 

Studien visar tendenser på att 

det finns en korrelation mellan 

storleken på företagen och 

avsikten att lämna ytterligare 

upplysningar i 

årsredovisningen. 

Marknadssituation (Nakayama,2014) 

Menar på att företagen 

eventuellt lämnar ytteriggare 

upplysningar då det finns en 

lönsamhet att hämta 

Studien visar på att företagens 

marknadssituation har en viss 

påverkan på mängden frivilliga 

upplysningar. 

Ägarstrukturen (Makhija och Patton, 2004) 

Forskarna menar på att 

kommunala bolag i högre är 

mer benägna att lämna 

ytterliggare upplysningar än 

privata bolag 

Studien visar på att kommunala 

fastighetsbolag i högre grad 

redovisar mer än 

rekommendationerna medan 

privata företag inte gör det i 

lika hög grad. 

Tvingande isomorfism 

(Institutionell teori) 

(Collin et al. 2009) 

Företag anpassar sig efter 

betydande organisationer för 

företaget. 

 

Denna studie visar på att BFN 

är en sådan betydande 

organisation som företagen 

tvingas anpassa sig till och 

följa dess regelverk. 

Frivillig öppenhet (Bontis och Kristandl 2007) 

Sverige ligger i framkant gällande 

frivillig öppenhet i redovisningen 

Studien omfattar svenska 

företag och det är 

förhållandevis många företag 

som redovisar ytterligare 

information. 

 

Figur 24 – Slutdiskussion komprimerad  
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5.2 Resultatreflektion 

Studiens teoretiska resultat har skapat en djupare förståelse kring hur svenska icke-noterade 

bolag som tillämpar K3-regelverket valt att redovisa verkligt värde på förvaltningsfastighet. 

Både gällande vilken metod som använts vid framtagande av värdet samt vilka faktorer som 

kan tänkas förklara hur öppna företagen varit gällande att presentera ytterligare upplysningar i 

noten om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Studien har testat tidigare forskning inom 

ämnesområdet och sedan genomfört och testat dessa mot K3-regelverket som är ett nytt 

regelverk. Denna studie stärker därmed tidigare forskning genom att uppvisa liknande resultat 

och således stärks reliabiliteten för forskningen inom området.   

 

I och med att denna studie är genomförd i ett tidigt skede vid införandet av nya K3-

regelverket och därmed kan denna studies praktiska resultat vara en vägledning för företagen 

som tillämpar regelverket. Studien kan även användas av intressenter och andra företag för att 

se vilka faktorer som kan förklara varför företag redovisar som de gör gällande upplysningar 

om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Vidare kan studien vara till nytta för företag som 

söker information för hur sambandet mellan graden av öppenhet i redovisningen och olika 

faktorer samverkar. Denna studie kan därmed vara ett verktyg att använda sig av i 

beslutsprocessen gällande eventuella investeringar.     

 

5.3 Metodreflektion 

Metoden som använts i denna studie har fungerat på ett bra sätt och har passat denna typ av 

studie. Detta med tanke på att årsredovisningarna för räkenskapsåret 2014 som denna 

dokumentstudie bygger på har kunnat bidra med svar på frågor som studien avser att besvara. 

Med den forskning som bedrivs i denna studie är en dokumentstudie av kvantitativ karaktär 

att föredra då det är smidigt att sammanställa och jämföra data. Då även dokumentstudie 

baseras på verkliga årsredovisningar där företagen redovisat enligt K3-regelverket stärker det 

studiens reliabilitet och validitet då det är finansiella rapporter som studeras som är verkliga 

utfall. Då denna studie är genomförd på första räkenskapsåret som regelverket är tvingande 

kommer troligtvis förändringar och anpassningar att ske i framtiden som därmed kan leda till 

att företagen agerar på annat sätt.  
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5.4 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång vid kontakt med företagens ekonomichefer har det uppkommit 

kommentarer kring hur K3-regelverket leder till komplexitet för redovisarna. Detta skulle 

därmed vara av stort intresse att i framtiden studera vad redovisare anser om K3-regelverket 

och forska på en djup nivå gällande vilka för och nackdelar som regelverket medför. Det 

skulle även vara av intresse att undersöka ett par år efter införandet av K3-regelverket och se 

hur det skiljer sig från idag och om ett par år. Mycket förändringar och anpassningar sker de 

första åren vid införandet av regelverk i allmänhet och det skulle därmed vara intressant och 

se om det också gäller för K3-regelverket. Det skulle även vara intressant att undersöka 

företags genomsnittliga kvadratmeter för verkligt värde på förvaltningsfastigheter som 

företagen innehar och sedan jämföra med olika faktorer och andra faktorer.     
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Appendix 

I detta kapitel presenteras utdrag ur K3-regelverkets 16e kapitel gällande upplysningskrav 

om verkligt värde på förvaltningsfastigheter.    

 

Upplysningar om förvaltningsfastigheter 

  

Tillämpningsområde 

Allmänt råd 

16.1Detta kapitel ska tillämpas på upplysningar om förvaltningsfastigheter. 

 

Kapitlet innehåller regler om upplysningar om verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Vid 

redovisning av materiella anläggningstillgångar, inklusive förvaltningsfastigheter, tillämpas 

kapitel 17. 

Definition och klassificering 

Allmänt råd 

16.2En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt 

ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring. 

 

En förvaltningsfastighet kan vara mark, byggnad, del av byggnad eller mark med byggnad. 

Punkt 16.2 innebär att en fastighet som används i företagets löpande verksamhet för 

produktion och tillhandahållande av tjänster, för administrativa ändamål eller innehas för 

försäljning i den löpande verksamheten inte är en förvaltningsfastighet. 

Exempel på förvaltningsfastigheter är 

1. mark som innehas för att ge långsiktig värdestegring, 

2. byggnad som ägs av företaget och som hyrs ut enligt ett eller flera operationella 

leasingavtal, 

3. byggnad som företaget innehar i egenskap av leasetagare enligt ett finansiellt 

leasingavtal och som i sin tur hyrs ut enligt ett eller flera operationella leasingavtal, 

och 

4. outhyrd byggnad som innehas för att hyras ut. 
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Avser företaget för närvarande att varken nyttja mark för den egna verksamheten eller sälja 

den, anses syftet med innehavet vara att ge långsiktig värdestegring. 

Fastigheter som inte är förvaltningsfastigheter är t.ex. 

1. fastigheter som innehas för försäljning i den löpande verksamheten, i förekommande 

fall efter ombyggnad eller vidareförädling (se kapitel 13), 

2. fastigheter som byggs om eller exploateras för ett annat företags räkning (se kapitel 

23), 

3. rörelsefastigheter, inklusive fastigheter som är avsedda att nyttjas av ägaren i 

framtiden, fastigheter som används av de anställda oavsett om de betalar 

marknadshyra eller inte samt rörelsefastigheter som ägaren beslutat att avyttra (se 

kapitel 17), och 

4. fastigheter som byggs om eller exploateras för framtida användning som 

förvaltningsfastighet (se kapitel 17). 

Allmänt råd 

16.3En fastighet som delvis är förvaltningsfastighet (blandad användning) ska delas upp på 

förvaltningsfastighet respektive byggnad och mark. 

Kan det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet som är del av en fastighet inte utan oskälig 

kostnad mätas på ett tillförlitligt sätt, behöver inte någon del av fastigheten klassificeras som 

förvaltningsfastighet. 

Upplysningar 

Allmänt råd 

16.4Ett företag ska lämna följande upplysningar om förvaltningsfastigheter, åtminstone på 

aggregerad nivå: 

1. Redovisat värde. 

2. Verkligt värde. 

3. Metoder och betydande antaganden som använts för att fastställa verkligt värde. 

4. I vilken utsträckning verkligt värde baserats på värdering utförd av en oberoende 

värderingsman. 

5. Om det finns begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att 

disponera hyresinkomst eller försäljningslikvid. 

6. Väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller förbättra 

förvaltningsfastigheterna. 
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Upplysningar enligt första stycket b–d behöver endast lämnas om värdet kan mätas på ett 

tillförlitligt sätt och uppgifterna kan tas fram utan oskälig kostnad. 

 

Upplysning om verkligt värde avseende fastighet som inte är förvaltningsfastighet, men som 

byggs om eller exploateras för framtida användning som förvaltningsfastighet, lämnas först 

när arbetet är slutfört och fastigheten har övergått till att vara en förvaltningsfastighet. Är det 

fråga om förvaltningsfastighet som byggs om för att också efter ombyggnaden användas som 

förvaltningsfastighet ska upplysning lämnas om verkligt värde. 

Upplysningar ska även lämnas enligt kapitel 17 och i förekommande fall kapitel 20 

 


