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Sammanfattning 

 

Bakgrunden som har lett fram till denna studie är den pågående harmoniseringsprocessen som 

resulterat i att den svenska redovisningen influerats allt mer av den internationella 

redovisningen. I takt med detta beslutade BFN att år 2014 införa K3-regelverket med 

tillhörande komponentavskrivning, vilket bidragit till en ökad jämförbarhet mellan de små 

och medelstora onoterade företagen. Denna bakgrund har lett fram till studiens syfte som är 

att inom fastighetsbranschen undersöka och förklara hur K3-regelverket vid det första 

redovisningstillfället tillämpats utifrån komponentmetoden enligt K3. Syftet är även att 

undersöka och förklara eventuella förändringar i avskrivningskostnaden samt vilka faktorer 

som kan tänkas påverka fastighetsföretagens komponentindelning. Studien utgår från tre 

forskningsfrågor och beskrivs som följande: Hur delar fastighetsföretagen in sina byggnader i 

olika komponenter? Har avskrivningskostnaden förändrats i förhållande till den tidigare 

metoden? Vilka faktorer kan tänkas påverka eventuella skillnader i fastighetsföretagens 

komponentindelning?  

 

För att kunna besvara studiens syfte har undersökningen genomförts i positivistisk anda 

och tillämpat en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Studien har tillämpat en empirisk 

dokumentstudie där fastighetsföretagens årsredovisningar granskats. Det insamlade 

materialet har presenterats i form av diagram och tabeller samt analyserats med hjälp av 

statistiska mått.   

 

Den kvantitativa undersökningen har kunnat stärka fastighetsföretagens skillnader vad 

gäller företagens komponentindelning och bedömningen om vad som anses vara en 

betydande komponent. Resultatet visar också att avskrivningskostnaden ökat i förhållande 

till den tidigare avskrivningsmetoden. Undersökningen påvisar att ägarstruktur har en 

inverkan på företagen och deras komponentindelning medan storlek, lönsamhet och 

skuldsättningsgrad inte visar sig ha någon inverkan.  

 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka varför majoriteten av privata företag valt 

att frivilligt tillämpa IFRS samt varför K3 inte ansetts vara fördelaktigt. Ett ytterligare 

förslag är att undersöka de faktorer som inte påvisat ett samband i denna studie samt andra 

eventuella faktorer som kan tänkas påverka företagens komponentindelning. 

 

Nyckelord: Komponentavskrivning, fastighetsföretag, avskrivning, K3.  



 

 

Abstract 

  

The background that has led to this paper is the ongoing harmonization process which 

resulted in that Swedish accounting has been influenced more and more by international 

accounting. BFN decided in 2014 to introduce K3-regulations with component 

depreciation, which contributed to increased comparability between small and medium-

sized un-listed companies. This background has led to the purpose of this paper that is to 

investigate and explain how the K3-regulations in real estate companies have been applied 

to accounting for the first time through component method according to K3. The purpose is 

also to investigate and explain any changes in depreciation cost and what factors that may 

affect the real estate companies in their component division. This paper is based on three 

research questions: How do real estate companies divide their buildings in to various 

components? Has the depreciation cost been changed in relation to the previous used 

methods? What factors might affect any possible differences regarding the real estate 

companies division of components? 

 

To answer the purpose of this paper the survey has been established in a positive 

accounting spirit which applies a quantitative research method with a deductive approach. 

The paper has applied an empirical study of audited annual reports from different real 

estate companies. The material gathered through the study will be presented in different 

forms of charts and tables which have been analyzed through various statistical measures. 

 

The quantitative survey has been able to strengthen that real estate companies’ component 

division differs considerable in the assessment of what is considered to be a significant 

component. The result also proves that the depreciation cost increased compared to the 

previous used method. The ownership structure has proved to impact on the company and its 

component division while size, profitability and debt-to-equity ratio does not prove to have 

any impact. 

 

A proposal to further research is to investigate why the majority of the private companies 

have chosen to voluntary adapt IFRS and as well why the K3 is not considered to be 

beneficial. Another proposal to further research is to investigate the factors that are not 

proving any correlation in this paper and any other factors that might have an impact. 

 

Key words: Component depreciation, real estate companies, depreciation, K3.  
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en inledande bakgrund till ämnet för att sedan övergå till en 

problematisering. Detta mynnar i sin tur ut i tre forskningsfrågor som ligger till grund för 

studiens syfte. Avslutningsvis görs en redogörelse för studiens avgränsningar samt 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

I takt med att det internationella kapitalflödet ökat har jämförelsen av redovisning mellan 

olika länder blivit allt viktigare. Ökningen av den internationella handeln har bidragit till att 

investerare såväl företag som verkar globalt behandlar finansiell information utifrån 

varierande redovisningsprinciper (Johansson och Svensson, 2008). Beroende av detta har 

intresset och behovet av en harmoniserad redovisning ökat ur ett globalt perspektiv. 

Johansson och Svensson (2008) påvisar att det existerar en begränsad enighet gällande lagar, 

principer och normer, vilket styrker harmoniseringens betydelse för redovisningen. 

Redovisningen i Sverige har påverkats avsevärt efter medlemskapet i EU, som anpassats efter 

internationella regler och principer. EU har utformat flera direktiv inom redovisningen, detta 

för att ständigt öka jämförbarheten mellan medlemsländerna. Ett samarbete påbörjades mellan 

EU och organisationen International Accounting Standards Board (IASB), som arbetar för en 

internationell konvergens av redovisningsstandarder. Syftet med samarbetet var att 

kvalitetsförbättra och harmonisera den internationella redovisningen. (Blake, Fortes, 

Gowthorpe och Paananen, 1999) 

 

Alexander och Jermakowicz (2006) beskriver hur syftet med redovisningen är att skapa en 

förståelse som inte är vilseledande av de olika företagens ekonomiska ställning. 

Redovisningen skapar förutsättningar för den information som olika intressenter behöver vid 

beslutsfattanden. Artsberg (2003) instämmer i detta resonemang genom att beskriva hur 

redovisningens syfte är att tillhandahålla information till olika intressenter, beroende av det 

moderna informationssamhället vi existerar och verkar inom. Deegan och Unerman (2013) 

påvisar att internationellt accepterade redovisningsprinciper utifrån en harmonisering bidrar 

till en ökad förståelse och jämförbarhet av finansiell information länder emellan. Detta 

minskar arbetet som företagen står inför vid upprättande av redovisning, vilket även 

underlättar för organisationer som är etablerade i flertalet länder.  
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Harmoniseringen av redovisningen har pågått under decennier. Enligt Epstein och 

Jermakowicz (2010) började harmoniseringsprocessen någon gång under 60-talet och olika 

organ har sedan dess arbetat tillsammans för att få fram internationella redovisningsprinciper. 

En jämförbarhet mellan företagen anses enligt Sundgren, Nilsson och Nilsson (2013) vara 

önskvärd av flera skäl. Det främsta skälet är att företag världen över ska ha samma tillgång till 

världens kapitalmarknader. Tillämpning av olika redovisningsprinciper anses försvåra en 

effektiv resursallokering till de företag där kapitalet används effektivast. 

 

Ett viktigt skede inom harmoniseringsprocessen var år 2002 när EU beslutade att alla 

börsnoterade bolag från och med 1 januari 2005 var tvungen att följa International Financial 

Reporting Standards (IFRS) (Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski, 2006). IFRS 

utvecklades av den privatfinansierade organisationen IASB och är en internationell 

redovisningsstandard som endast är obligatorisk för de som upprättar koncernredovisning. 

Organisationen IASB utvecklade också år 2009 en förenklad variant av IFRS som anpassats 

till onoterade små och medelstora företag, en standard vid namnet International Financial 

Reporting Standards for Small and Medium Sized Entities (IFRS for SME). Syftet med IFRS 

for SME är att harmonisera och skapa gemensamma regler och principer världen över för de 

onoterade företagen som inte har möjlighet att tillämpa IFRS. (Epstein och Jermakowicz, 

2010) 

 

Enligt Drefeldt och Törning (2013) har den svenska redovisningen under en längre tid varit 

influerad av den internationella redovisningen. Bokföringsnämnden (BFN) beslutade inför år 

2014 att införa de nya K-regelverket, K3, ett principbaserat regelverk med utgångspunkt i 

IFRS for SME. Regelverket har fått benämningen bokföringsnämnden allmänna råd (BFNAR 

2012:1) och är huvudregelverket för de företag som upprättar årsredovisning enligt 

årsredovisningslagen (ÅRL). K3 har trots internationella influenser anpassats efter svenska 

förhållanden samt genomgått flera förenklingar. K3 är obligatoriskt att tillämpa för större 

företag som upprättar årsredovisning. Enligt ÅRL är kriterierna för att få klassificera ett 

företag som större: 1) medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50, 2) 

företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 40 miljoner kronor samt 3) 

företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 80 miljoner kronor. Uppfyller 

företaget minst två av dessa kriterier två år i rad räknas företaget som större och måste därmed 

tillämpa K3-regelverket. BFN:s syfte med K3 är att den ska ge en högre redovisningskvalitet 

samt en mer rättvisande bild av verksamheten. (Drefeldt och Törning, 2013) 
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I samband med införandet av K3 kommer större förändringar ske för de företag som tillämpar 

det nya regelverket. De största skillnaderna är enligt Månsson (2014) inte utformningen av 

årsredovisningen utan värderingsreglerna som ligger till grund för den. Hellman, Nordlund 

och Pramhäll (2011) menar att en förändring som väckt mycket uppmärksamhet är 

komponentavskrivning. Vidare belyser de skillnaderna mellan de traditionella 

avskrivningsmetoderna och komponentavskrivning beroende av hur företagen betraktar samt 

hanterar de materiella anläggningstillgångarna. I ett tidigare skede ansågs en materiell 

anläggningstillgång som en helhet, vilket innebar att den skrevs av systematiskt över dess 

nyttjandeperiod. Komponentavskrivning behandlar anläggningstillgången som en enhet som 

ska fördelas på flertalet betydande komponenter, där komponenterna har skilda 

nyttjandeperioder. Vid utbyte av en komponent kommer tillgångens redovisade värde att öka 

med skillnaden mellan anskaffningsvärdet på den nya komponenten och restvärdet på den 

utbytta komponenten. (Stárová och Čermáková, 2010) För att räknas som en komponent 

måste den enligt BFNAR 2012:1 17.4 och 17.11 utgöra en väsentlig del av den materiella 

anläggningstillgången samt skilja sig avsevärt från den övriga tillgången gällande 

nyttjandeperiod (FAR akademi, 2014). Dessa kriterier och vaga riktlinjer har fått utstå en hel 

del kritik, då företaget själva måste avgöra vad som är en betydande komponent och dessutom 

uppskatta komponentens livslängd. Revisions- och konsultföretaget PWC belyser detta 

problem: 

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

 är vad som menas med en betydande komponent. Både K3 och IFRS ger mycket 

 lite vägledning i denna fråga. Det ställer därför stora krav på gott omdöme hos 

 de som upprättar finansiella rapporter och förståelse för vad som är syftet med 

 reglerna om  komponenter” (PWC, 2013) 

 

Övergången till K3 kommer att förändra företagens förhållningssätt vid värdering av 

materiella anläggningstillgångar, där resultat såväl som balansräkning kommer att påverkas. 

De som främst blir berörda av detta krav är fastighetsföretagen med stora materiella 

anläggningstillgångar. (Hellman et al., 2011) 
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1.2 Problematisering 

Stárová och Čermáková (2010) menar att företagen stått inför en bedömning om vad som är 

en betydande komponent, något som fått en stor inverkan på resultat såväl som 

balansräkningen. Betydelsen av bedömningen kan belysas utifrån ett exempel som behandlar 

kostnadsföring kontra aktivering. Ett företag innehar en byggnad där fasaden har en 

nyttjandeperiod på 20 år. Väljer företaget att betrakta fasaden som en betydande komponent, 

aktiveras komponenten i balansräkningen och kostnaden för att byta ut komponenten skrivs 

av på 20 år. Väljer företaget istället att inte betrakta fasaden som en betydande komponent, 

kostnadsförs utgiften i resultaträkningen vart tjugonde år. Stárová och Čermáková (2010) 

hävdar att bedömningen som företaget gör påverkar företagets redovisning i stor utsträckning, 

vilket kan generera två helt skilda uppfattningar av samma verksamhet. 

 

Malíková (2014) framställer ytterligare ett problem som anses vara värt att diskutera i form av 

den skattemässiga påverkan av komponentavskrivning. Vidare beskrivs hur 

komponentmetoden i exempelvis Tjeckien inte är tillåten ur ett skatterättsligt perspektiv, 

däremot är metoden tillåten att tillämpa utifrån den nationella lagen. Problemet mellan den 

skatterättsliga meningen och komponentavskrivning kan nu bli applicerbar på Sverige, med 

anledning av att komponentmetoden blivit obligatorisk att tillämpa för de företag som 

tillämpar K3-regelverket. Malíková (2014) lyfter problemet som uppkommit i Tjeckien och 

motsvarande det som uppstått i Sverige beroende av införandet av komponentavskrivning. 

Inom Sverige är det krav på att tillämpa komponentavskrivning och i Tjeckien är det frivilligt, 

vilket gör det mer anmärkningsvärt beroende av frikopplingen från det skattemässiga 

perspektivet. 

 

Efter införandet av K3 har regelverket blivit obligatoriskt för ett flertal fastighetsföretag inför 

räkenskapsåret 2014. Detta betyder också att någon praxis inte etablerats för hur 

fastighetsföretagen bör identifiera komponenterna. Vägledning finns dock i form av allmänna 

råd och rekommendationer, oavsett detta har regelverket skapat utrymme för tolkningar och 

ställningstaganden. Vad gäller beslutsfattanden inom en verksamhet kan olika påverkande 

faktorer ligga bakom ett visst beslut. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) menar att 

företagens redovisning kan påverkas av faktorer som exempelvis storlek, lönsamhet och 

ägarstruktur. Även skuldsättningsgraden har en tendens att påverka företagets redovisning 

(Dey, Grinyer, Sinclair och El-Habashy, 2007). 
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Berger och Udell (1998) påvisar hur företagens storlek påverkar redovisningen inom 

organisationen. De beskriver att större företag tenderar att vara mer tillmötesgående och 

intresserad av att ge detaljerad information inom dess rapporter. Alsaeed (2006) påvisar 

utifrån detta att större företag förfogar över mer tillgångar och resurser och blir allt oftare 

utsatta för offentliga granskningar. Gelb (2000) styrker detta resonemang genom att beskriva 

hur tidigare forskning belyser att större företag är mer benägna än mindre att tillämpa frivillig 

rapportering. 

 

Tagesson et al. (2009) belyser hur flertalet studier påvisat sambandet mellan lönsamhet och 

företagens redovisning. Vidare beskriver de hur lönsamma företag tenderar att vilja ge ut mer 

detaljerade redovisningar, genom att vara mer tillmötesgående och öppna mot sina 

intressenter. Hackston och Milne (1996) instämmer i detta resonemang och hävdar att 

lönsamma företag tillhandahåller en detaljerad redovisning i syfte att stärka sin position och 

tillgodose sina inflytelserika intressenter. Ng och Koh (1994) förklarar hur lönsamma företag i 

större utsträckning är utsatta för påtryckningar och krav från intressenter, beroende av att de 

allt oftare blir offentligt granskade.         

 

Clarkson (1995) belyser hur företag innefattas av primära såväl som sekundära intressenter. 

Primära utgörs av de mest nödvändiga för företagets överlevnad, vilka består av exempelvis 

aktieägare, banker och kunder. Sekundära beskrivs påverka företaget i fråga men är inte 

avgörande för dess existens. Ägarstrukturen påverkar således vilka som utgör de primära 

intressenterna för företaget, vilket skiljer sig beroende på om företaget ägs av ett privat eller 

offentligt bolag. Nobes (1998) beskriver hur flertalet av dessa intressenter inte är involverade 

i den dagliga driften, vilket skapar ett stort behov av den finansiella informationen i form av 

rapporter. Detta leder till att ägarstrukturen i viss mån kan påverka redovisningen inom 

företaget som dess primära intressenter. Detta resonemang styrks även av Gelb (2000) som 

påvisat sambandet mellan ägarstruktur och företagens redovisning. Han hävdar även att 

företag som till största del finansieras av externa ägare tenderar att inneha en mer detaljerad 

redovisning. 

 

Skuldsättningsgraden kan skildra förhållandet mellan ett företags totala skulder och det egna 

kapitalet, vilket Dey et al. (2007) menar kan påverka företagens val av tillvägagångssätt vid 

redovisning. Vidare påvisas hur företag som innehar en hög skuldsättningsgrad tenderar att 

tillämpa redovisningsmetoder som anses vara resultat höjande, vilket exempelvis kan härledas 
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till viljan att i framtiden skapa sig möjligheten att låna mer pengar. Burgstahler och Dichev 

(1997) belyser även hur företag har en förmåga att inte vilja framställa och därigenom 

undvika att presentera negativa eller sämre resultat än tidigare, vilket även innefattar förluster 

inom deras finansiella rapportering och redovisning. 

 

Faktorer som storlek, lönsamhet, ägarstruktur och skuldsättningsgrad kan vara en bidragande 

orsak till att förklara fastighetsföretagens indelning av komponenter. Tanken med 

komponentavskrivning är att skapa förutsättningar för en mer rättvisande bild av 

verksamheten, vilket skildrar förhållandet i verkligheten (Stárova och Cermáková, 2010).  

Kravet på komponentindelning skapar en bedömning om vad som är en betydande 

komponent, vilket kan vara svårt att urskilja. Detta beroende av vaga riktlinjer inom området 

som kan resultera i olikheter företagen emellan. Efter införandet av K3 och 

komponentavskrivning har flertalet branschorganisationer tillhandahållit rekommendationer 

som stöd till företagen vid denna indelning. Den nya avskrivningsmetoden kommer att få 

konsekvenser på företagens redovisning enligt tidigare forskning och andra insatta inom 

området. Dels kommer aktivering och kostnadsföring vara en betydande del i bedömningen 

om tillkomna utgifter ska redovisas som tillgång respektive kostnad. 

 

1.3 Forskningsfrågor och syfte 

Utifrån problematiseringen ovan inriktas studien mot följande forskningsfrågor: 

 

 Hur delar fastighetsföretagen in sina byggnader i olika komponenter? 

 Har avskrivningskostnaden förändrats i förhållande till den tidigare metoden? 

 Vilka faktorer kan tänkas påverka eventuella skillnader i fastighetsföretagens 

komponentindelning? 

 

Dessa forskningsfrågor mynnar ut i följande syfte: 

 

Studiens syfte är att inom fastighetsbranschen undersöka och förklara hur K3-regelverket vid 

det första redovisningstillfället tillämpats utifrån komponentmetoden enligt K3. Syftet är även 

att undersöka och förklara eventuella förändringar i avskrivningskostnaden samt vilka 

faktorer som kan tänkas påverka fastighetsföretagens komponentindelning.  
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1.4 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att enbart fokusera på svenska onoterade aktiebolag inom 

fastighetsbranschen som är tvingade att tillämpa K3-regelverket. Fastighetsföretagen ska även 

inneha kalenderår 1/1-31/12 2014 som räkenskapsår. Studien kommer att inrikta sig på större 

fastighetsföretag som uppfyller Årsredovisningslagens (1995:1554) nedanstående kriterier: 

 

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

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

  räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

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

  räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

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

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

 

På grund av tidsfristen för färdigställande av studien har årsredovisningar som offentliggjorts 

efter den 12/5-2015 inte kunnat beaktas.  
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1.5 Disposition 

 

Kapitel 2 – Metod I följande kapitel följer en redogörelse 

 för studiens tillvägagångssätt och  metodval. 

 

Kapitel 3 – Referensram Kapitlet består av en presentation av 

 sekundärdata som ligger till grund för 

 studien. En redogörelse för relevanta 

 begrepp och fakta ges för att skapa förståelse för 

 ämnesområdet.  

 

Kapitel 4 – Empiri och inledande analys I kapitlet presenteras primärdata som samlats in 

 genom årsredovisningar inklusive en inledande 

 analys av materialet. 

 

Kapitel 5 – Analys  I följande kapitel kommer insamlad primärdata 

 att analyseras med stöd av tidigare forskning. 

 Referensramen och empirin är grunden 

 för detta kapitel. 

 

Kapitel 6 – Slutsats I slutsatsen kommer studiens tre frågeställningar 

 att besvaras. Kapitlet kommer också att beröra 

 en avslutande diskussion samt en 

 metodreflektion. Kapitlet avslutas med förslag 

 och idéer på framtida forskning inom 

 ämnesområdet. 
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2. Metod 

I detta kapitel följer en redogörelse för studiens tillvägagångssätt och metodval. Inledningsvis 

presenteras vetenskapliga synsätt och traditioner inom företagsekonomisk forskning för att ge 

läsaren förståelse för studiens valda synsätt och tillämpningar. Vidare beskrivs vägval som 

gjorts gällande forskningsansats, datainsamling, urval och analysmetod.  

 

2.1 Forskningstradition 

Enligt Bryman och Bell (2013) är positivismen en naturvetenskapligt inriktad kunskapsteori 

som förespråkar användningar av metoder inom dess forskning av den sociala verkligheten. 

Denna tradition hävdar att ”riktig” kunskap endast bygger på företeelser som kan bekräftas 

genom sinnena. Bryman och Bell (2013) menar vidare att teorins syfte är att framställa 

hypoteser, dvs. hitta något som är utbrytbart/mätbart för att sedan kunna prövas. Positivismen 

ser forskaren och samhället som två separata element och lägger därmed stor vikt på att 

forskningen ska vara värderingsfri, dvs. objektiv. Forskaren bör därmed undvika egna 

värderingar och istället ha ett neutralt förhållningssätt till det som ska undersökas i 

forskningen. Bryman och Bell (2013) beskriver traditionen som frikopplad med anledning av 

att kunskap inom positivismen anses vara oberoende av forskaren. Inom den positivistiska 

traditionen är forskaren också intresserad av att kunna generalisera resultatet till andra 

grupper eller situationer som inte är aktuell i undersökningen. 

 

Denna studie har utformats utifrån den positivistiska traditionen med anledning av att studien 

framställs genom att bryta ut mätbara frågor utifrån tidigare forskning. Studien eftersträvar 

också ett objektivt förhållningssätt, vilket kommer att uppnås genom att undvika egna 

värderingar i största möjliga mån. Studien kommer att ha fokus på siffror och statistiska 

samband, vilket anses vara en väsentlig del inom den positivistiska traditionen. 
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2.2 Klassificering av redovisningsforskning 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) belyser förekomsten av ett flertal varierande 

tillvägagångssätt inom redovisningsforskning. De påvisar även en väletablerad modell inom 

området som utformats av Hopper och Powell (1985), vilken delar in redovisningsforskningen 

i tre olika kategorier. Dessa kategorier benämns som ”mainstream accounting research”, 

”interpretive research” samt ”critical accounting research”. Ryan et al. (2002) påvisar att det 

existerar skillnader mellan dessa tre tillvägagångssätt grundade på ontologi och 

epistemologiska inslag. De beskriver vidare hur meningen med indelningen är att ge 

förutsättningar för en överblick, dock betonar de att den inte är tillämpningsbar på samtliga 

forskningar inom redovisningsområdet. Hopper och Powell (1985) utvecklade sin modell som 

en påbyggnad av Burells och Morgans modell som syftar till att beskriva 

organisationsforskning utifrån fyra skilda kategorier. Dessa fyra kategorier benämns som 

”functionalism”, ”radical humanism”, ”interpretive” och ”radical structuralism”. Denna 

modell tillämpas inom studien för att skildra och förklara de olika tillvägagångssätten inom 

redovisningsforskning. Detta för att ge förutsättningar samt underlätta för läsaren att bilda en 

uppfattning om var denna studie placeras inom klassificeringen.   

 

 

Modell 1: Hopper och Powells klassificering av redovisningsforskning (Ryan et al. 2002, s.40) 
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Ryan et al. (2002) hävdar att begreppet ”mainstream accounting research” som åskådliggörs 

längst ner i det högra hörnet, huvudsakligen inriktar sig mot den funktion som redovisningen 

fyller. Vidare beskriver författarna hur denna forskningskategori innefattar en samhällssyn 

som anses vara objektiv, där antagandet om individuellt beteende är förutbestämt. Forskare 

som tillämpar och verkar inom ”mainstream accounting research” använder frekvent en 

positiv forskningsmetod, där empiriska observationer anses vara vanligt förekommande. Inom 

denna kategori av redovisningsforskning anses kvantitativ metod vara vanligt förekommande. 

Detta för att resultaten från forskningen ska kunna generaliseras till en större population. 

(Ryan et al., 2002) Chua (1986) anser inom ”mainstream accounting research” att teori och 

empiri ska vara oberoende av varandra. Vidare beskriver han att forskaren ska vara passiv 

inom observationerna som utförs, genom att arbeta rationellt mot uppsatta mål för studien. 

 

Denna studie tillämpar en positivistisk forskningstradition och hamnar inom klassificeringen 

”mainstream accounting research”. Som kännetecknar denna klassificering utförs studien 

utifrån ett objektivt tillvägagångssätt och har som syfte att skapa en bred förståelse kring 

tillämpningen av den nytillkomna avskrivningsmetoden. 

 

2.3 Forskningsansats 

Bryman och Bell (2013) beskriver huvudsakligen två olika tillvägagångssätt vid utförandet av 

forskning. Deduktiv ansats är en forskningsansats som grundas inom teorin för att sedan 

prövas inom praktiken, detta till skillnad från induktiv ansats som utgår från praktiken och 

ämnar till att mynna ut inom teorin. Jacobsen (2002) påvisar att ett flertal varierande metoder 

och angreppssätt förekommer inom forskningen för att beskriva verkligheten. Vidare belyser 

han skillnaderna mellan de två tidigare nämnda tillvägagångssätten genom forskningen i fråga 

och dess syfte.  Förklaras den med stöd från tidigare teorier inom området, eller förklaras 

utfallet genom utformandet av nya teorier. 

 

Bryman och Bell (2013) belyser hur den deduktiva ansatsen skildrar den vanligaste 

uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik inom naturvetenskapen. Vidare 

påvisar de att en forskare som tillämpar deduktion följer ”bevisandets väg”. Detta 

kännetecknas av att allmänna principer samt befintliga teorier skapar grunden för att dra 

slutsatser utifrån specifika företeelser. De belyser även att hypoteser bildas utifrån teorin och 
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förklaras som hypotetiskt-deduktivt angreppsätt. Detta bidrar till att studien får en mer 

objektiv karaktär och motverkar egna värderingar grundade på personliga uppfattningar.  

 

Studien tillämpar en deduktiv forskningsansats med anledning av den starka kopplingen som 

finns till det positivistiska synsättet. Valet av forskningsansats var därmed givet för studien. 

Den utgår från tidigare forskning gällande faktorer som kan tänkas påverka företagens 

redovisningsval och tillämpning. Dessa faktorer sammanställs i en A priori-modell för att 

sedan ställas mot det empiriska utfallet. Enligt Jacobsen (2002) finns dock kritik riktat mot 

denna ansats då forskaren har en tendens att bli styrd av tidigare forskning som gjorts inom 

ämnesområdet. Han menar med detta att forskaren kan gå miste om viktig information med 

anledning av att forskaren styrs av den tidigare forskningen. Eftersom ämnesområdet i 

följande studie är relativt obeforskat anses inte detta som ett problem.  

 

2.4 Forskningsstrategi 

Enligt Patel och Tebelius (1987) är kvantitativ och kvalitativ metod två skilda 

forskningsstrategier. Forskningsproblemet som preciserats av forskaren är det som avgör 

vilken strategi som anses vara mest lämplig. Forskaren formulerar sitt problem utifrån sina 

vetenskapsteoretiska ställningstaganden. Vidare menar de att forskning som i huvudsak är 

kvantitativt inriktad många gånger har kvalitativa inslag likväl som att kvalitativ inriktad 

forskning använder sig av kvantitativ information. Eftersom forskning bedrivs i termer av det 

ena eller andra är det nödvändigt att klargöra utmärkande drag för den kvantitativa och 

kvalitativa forskningsstrategin.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) används den kvantitativa forskningsstrategin när forskaren vill 

skapa en bred förståelse inom ett visst forskningsområde. Detta sker genom insamling av 

numerisk data för att sedan undersöka eventuella samband mellan olika variabler. Vidare 

menar de att den kvantitativa forskningsstrategin går ut på att analysera en stor mängd data 

från olika respondenter, vilket gör det möjligt att kunna generalisera det slutliga resultatet till 

en större population. Relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag, vilket 

betyder att hypoteser deduceras från tidigare forskning för att sedan prövas. Bryman och Bell 

(2013) påvisar även förkärleken för det naturvetenskapliga synsättet, framförallt positivismen. 

Detta betyder att synen på verkligheten är objektivistisk.  
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Enligt Bryman och Bell (2013) tenderar den kvalitativa forskningsstrategin till att istället 

lägga större fokus på ord gentemot siffror, och används främst då forskaren vill skapa en 

djupare förståelse för undersökningsobjektet.  

 

Denna studie baseras utifrån en kvantitativ forskningsstrategi, där fokus ligger på att samla in 

numerisk data från årsredovisningar. Denna metod tillämpas dels för att kunna undersöka 

eventuella samband mellan insamlat data och olika faktorer som kan tänkas påverka 

fastighetsföretagets redovisning utifrån komponentavskrivning enligt K3. Den kvantitativa 

metoden lämpar sig även med anledning att studien har som syfte att skapa en bred förståelse 

för hur fastighetsföretagen valt att tillämpa den nya avskrivningsmetoden. Årsredovisningarna 

från berörda fastighetsföretag kommer att studeras med ett objektivt synsätt. 

 

2.5 Datainsamling 

Detta avsnitt redogör för primär- och sekundärdata som samlats in för att kunna fullgöra 

studien. Vilket datamaterial och hur materialet samlats in kommer att beskrivas i följande 

avsnitt. Dessutom beskrivs studiens population för att sedan kunna beräkna ett lägsta urval.   

 
 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Datainsamling kan innefattas av sekundär- och primärdata. Sekundärdata betyder att forskaren 

baserat sig på upplysningar som insamlats av andra forskare i ett tidigare skede, detta kan 

bland annat innefattas av vetenskapliga artiklar. Primärdata är det forskningsmaterial som inte 

finns sedan tidigare, utan måste samlas in av forskaren själv till den specifika undersökningen. 

Datat kan inhämtas genom enkäter, intervjuer eller observationer. Primärdata kan även 

innefatta data som är obearbetad för analys ändamålet, t.ex. årsredovisningar (Jacobsen, 

2002). I denna studie används både sekundär- och primärdata för att kunna besvara studiens 

forskningsfrågor på bästa möjliga sätt.  
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Den teoretiska referensramen presenterar sekundärdata, främst i form av vetenskapliga 

artiklar som har samlats in med hjälp av elektroniska databaser såsom Google Scholar, 

Discovery, Academic Search Elite, Emerald, Scopus och JSTOR. I studien används 

komplement i form av lagstiftning och tidningsartiklar från bland annat Balans. Detta för att 

ge en djupare förståelse gällande de teorietiska delarna som berör studien.  

 

I studien presenteras primärdata i form av årsredovisningar från räkenskapsår 2014. 

Årsredovisningarna hämtas från databasen Retriever samt företagens egna hemsidor. I några 

fall där årsredovisningarna inte kunnat hämtas, har kontakt med företagen varit nödvändig för 

att nå den efterfrågade informationen. 

 

2.5.2 Dokumentstudie 

Enligt Andersen (1994) kan material som används i en dokumentundersökning vara av olika 

slag. Vanligtvis består materialet av litteratur i form av böcker, tidningar och tidskrifter samt 

årsredovisningar och statistik. Andersen (1994) menar vidare att forskare som tillämpar en 

dokumentundersökning bör vara medveten om att vissa svagheter finns vid denna typ av 

undersökning. Materialet har en tendens att vara styrt med anledning av att det redan från 

början är bestämt.  

 

Studien utförs genom en empirisk dokumentstudie där fastighetsföretagens årsredovisningar 

inom studiens avgränsning granskas. Anledningen till att tillämpa en dokumentstudie som 

forskningsmetod är att det näst intill är omöjligt att samla in primärdata med andra 

forskningsmetoder som exempelvis intervjuer. År 2014 infördes kravet på 

komponentavskrivning för de företag som tillämpar K3 och då studiens syfte är att undersöka 

hur komponentavskrivning tillämpats vid ett första redovisningstillfälle, är dokumentstudie 

högst relevant för att kunna besvara studiens syfte. Genom denna forskningsmetod får läsaren 

ta del av hur fastighetsföretagen faktiskt redovisat, utan några som helst spekulationer från 

fastighetsföretagen eller författarna som utfört denna studie.  
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2.5.3 Population 

Populationen ska enligt Bryman och Bell (2013) bestå av samtliga enheter som ligger till 

grund för studiens urval. I denna studie består därmed populationen av samtliga större 

onoterade fastighetsföretag med bolagsformen aktiebolag. Fastighetsföretagen är således 

tvingad till att upprätta årsredovisning enligt K3-regelverket. Populationen är fastställd med 

hjälp av databasen Retriever och genom databasens funktioner har således utomstående 

enheter som inte varit relevant för studien kunnat filtreras bort stegvis.   

 

Inledningsvis har en sökning efter fastighetsföretag som ägnar sig åt uthyrning och 

förvaltning av fastigheter gjorts. Sökningen har också i detta steg begränsats till 

fastighetsföretag med bolagsformen aktiebolag som ej är registrerad i börslistor samt har 

minst 50 000 tkr i omsättning. Den sistnämnda begränsningen har som syfte att göra det första 

utfallet mer lätthanterligt. Den första sökningen resulterade i ett utfall på 1 168 

fastighetsföretag.  

 

Därefter exporterades det första utfallet till Excel, tillsammans med data på 

fastighetsföretagens antal anställda, balansomslutning (totala tillgångar) och nettoomsättning. 

En manuell borttagning har gjorts av de fastighetsföretag som inte innehar kalenderår 1/1-

31/12 2014 som räkenskapsår, något som medförde ett utfall på 1 028 fastighetsföretag. En 

manuell borttagning har även gjorts på de fastighetsföretag som inte uppfyller två av de 

kriterier som preciserar ett företag som större. Detta resulterade i ett utfall på 654 

fastighetsföretag. Den slutliga populationen fastställs således till 654 fastighetsföretag. 

 

2.5.4 Urval 

Enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2009) kan två olika formler användas vid beräkningen 

av ett lägsta urval. Valet bestäms utifrån målpopulationen, huruvida den är större eller mindre 

än 10 000. I denna studie understiger målpopulationen 10 000 och bör därmed utföras i två 

olika steg. Nedanstående formel är det första steget och kommer att ligga till grund för 

nästkommande formel som korrigerar och gör urvalet mindre och mer lätthanterligt samtidigt 

som det fortfarande är representativt för hela populationen. 
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Formel 1: Oändlig population (Lewis et al., 2009, s.582) 

    
              

  
  

 

n = Urvalsstorlek 

Z = Z-värdet baseras på den önskade konfidensgraden, vilket i denna studie uppgår till 95 %. 

Detta värde används vanligtvis av forskare. Konfidensgraden som uppgår till 95 % motsvarar 

ett Z-värde på 1,96 enligt tabellen. 

P = Variabeln p motsvarar en andel av populationen. Exempelvis en andel som förväntas 

svara på ett specifikt sätt. Om vetskap saknas bör ett värde på 50 % användas. 

E = Detta motsvarar konfidensintervallets längd. Felmarginalen beräknas genom skillnaden 

mellan 1 och den önskade konfidensgraden. I denna studie används ett intervall på 5 % (1-

0,95). 

 

Urvalsstorleken blir följande med formel 1: 

 

    
                 

     
         

 

Formel 2: Ändlig population (Lewis et al., 2009, s.582) 

     
 

    
 
  

 

 

n´ = Korrigerat urval 

n = Urvalsstorlek 

N = Målpopulation 

 

Det korrigerade urvalet blir följande med formel 2: 
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Beräkningarna visar att totalt 242 fastighetsföretag och dess årsredovisningar ska används i 

studien. Enligt Bryman och Bell (2013) är obundet slumpmässigt urval (OSU) den mest 

grundläggande formen gällande sannolikhetsurval. Studiens urval kommer att fastställas 

utifrån följande metod med anledning av att varje enhet i populationen ska ha samma 

möjlighet att komma med i urvalet. Urvalsfraktionen (sampling fraction) är en variant av 

OSU, där ett fastighetsföretag väljs ut direkt från urvalsramen med hjälp av en slumptalstabell 

(mellan 1 och 654). 

 

2.6 Dataanalys 

För att sammanfatta det empiriska materialet på ett så överskådligt vis som möjligt har 

diagram respektive tabeller använts. Detta är enligt Bryman och Bell (2013) det allra 

vanligaste metoderna vid sammanställning av kvantitativ data. Som komplement till 

respektive diagram och tabell har olika lägesmått använts för att beskriva datamaterialets läge 

och för att ge läsaren en bättre förståelse. De vanligaste lägesmåtten, medelvärdet och 

medianen har använts. Lägesmåtten har använts med anledning av att tydliggöra den 

eventuella skillnaden som finns mellan de allmännyttiga och privata företagen. Något som 

också brukar vara intressant att beskriva är datamaterialets spridning med hjälp av 

standardavvikelsen, vilket görs i tabellen gällande avskrivningskostnaden. Enligt Bryman och 

Bell (2013) ska standardavvikelsen ge den genomsnittliga variationen kring medelvärdet. 

Genom standardavvikelsen kan det utläsas om datamaterialet är relativt koncentrerat kring 

kärnan eller om det finns en stor spridning. 

  

Den sista forskningsfrågan analyseras utifrån en bivariat analys som undersöker hur två 

variabler relaterar till varandra. Här påvisar Bryman och Bell (2013) att det handlar om 

sambandet mellan två variabler och inte om orsak och effekt. Sambandet innebär att 

variationen för variabel x överensstämmer med variabel y. Bivariat analysen handlar därmed 

om att söka bevis för att det finns ett samband mellan de två variablerna. En 

korrelationsanalys har tillämpats i studien för att mäta hur starkt sambandet är samt om det är 

ett positivt eller negativt samband. Enligt Bryman och Bell (2013) kan en korrelationsanalys 

utföras på flera olika sätt. Metoderna som kan användas vid en korrelationsanalys är Pearsons 

r, Spearmans rho samt Phi och Cramérs V. Spearmans rho används när datamaterialet består 

av en ordinal-skala som kategoriseras utifrån en rangordning. Phi och Cramérs V används när 

variablerna innefattar en nominal-skala bestående av kategoriseringar som inte går att 
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rangordna.  Pearsons r som är den vanligaste metoden kommer att användas i denna studie 

med anledning av att datamaterialet består av årsredovisningarnas standardvärden och 

innefattas av en intervall-skala. Formeln för Pearsons r visas och beskrivs nedan: 

 

                     
        

       
  

                  

       
 

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

  

p = Korrelation 

Cov = Kovarians 

X = Variabel x 

Y = Variabel y 

σ = Standardavvikelse 

µ = Medelvärde 

E = Förväntat värde 

 

Koefficienten som räknas ut med formeln ovan, ligger mellan ett intervall på -1 och 1. Løvås 

(2006) beskriver att värdet talar om hur starkt sambandet är mellan variabel x och y. Ju större 

värde, desto starkare samband. Genom extremvärdena -1 och 1 kan den ena variabeln 

förutsägas när den andra är känd. Skulle det inte finnas något samband mellan variablerna, 

kommer koefficienten ha ett värde nära 0, vilket betyder att variablerna är okorrelerade. 

(Løvås, 2006) 

 

Korrelationen har tagits fram med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Information från 

företagens årsredovisningar har hämtas för att undersöka eventuella samband mellan olika 

faktorer och företagens komponentindelning. Faktorerna som använts är storlek, lönsamhet 

och skuldsättningsgrad. Ägarstruktur har inte kunnat statistiskt säkerhetsställas utifrån en 

korrelationsanalys då det finns en skev fördelning mellan de allmännyttiga och privata 

företagen. Denna faktor har av denna anledning studerats med en jämförelse av 

årsredovisningar och hur företagen med respektive ägarförhållande har tillämpat 

komponentavskrivning. Vilken information som hämtats från årsredovisningarna presenteras 

under 3.3.5 undersökningsmodellen.  
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2.7 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013) påvisar att varierande kvalitetskriterier förekommer beroende av 

vilken företagsekonomisk forskning som bedrivs och vad forskningen i fråga inriktar sig mot. 

Vidare beskriver forskarna att studiens utformning i form av kvalitativ eller kvantitativ 

forskning bidrar till att kvalitetskraven varierar mellan dessa två tillvägagångssätt. Denna 

studie innefattas av ett kvantitativt tillvägagångssätt, vilket skildras utifrån rådande 

kvalitetskriterier. Bryman och Bell (2013) menar att dessa kvalitetskriterier innefattar begrepp 

som reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. 

 

Reliabilitet innefattar frågor som handlar om mätningarnas och måttens pålitlighet, 

följdriktighet samt överensstämmelse (Bryman och Bell, 2013). Thurén (2007) belyser 

begreppet reliabilitet utifrån graden av tillförlitlighet för den genomförda studien. Vidare 

menar han att den byggs upp utifrån att mätningar inom studien är utförda på ett korrekt sätt. 

Undersöks ett fenomenen vid upprepade tillfällen utifrån en identisk metod och slutsatsen blir 

densamma vid varje tillfälle, oberoende av vem som utfört studien, har undersökningen en 

hög reliabilitet (Thurén, 2007). Detta resonemang styrks även av Davidsson och Patel (2003) 

genom att en mätning innefattar siffervärden i förhållande till objektet som studeras, vilket 

appliceras inom en skala för att sedan läsas av. Vidare menar de att tanken med studien är att 

uppnå ett ”sant” värde som inte förändras slumpmässigt. Förhållandet mellan reliabilitet och 

validitet är något att beakta eftersom ”hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet” 

(Davidsson och Patel, 2003). Studien har en hög reliabilitet med anledning av att siffrorna i 

årsredovisningarna granskats av revisorer samt att nyckeltalen beräknats på ett konsekvent 

sätt utifrån rådande formler. 

 

Validitet kännetecknas av att studien innefattar rätt företeelse, utifrån en väl förankrad 

teoriunderbyggnad, instrument samt noggrannhet vid utförande av mätningen (Davidsson och 

Patel, 2003). Bryman och Bell (2013) påvisar att validitet innefattar frågan om indikatorer 

som utformats för att mäta om ett begrepp verkligen mäter det specifika begreppet i fråga. 

Vidare beskriver de hur validitet oftast utgår från två olika perspektiv i form av intern- och 

extern validitet. Intern validitet innefattar hållbarheten för en studie utifrån en slutsats som 

involverat ett orsakssamband. Sambandet mellan olika identifierade variabler behandlar hur 

säker forskaren egentligen är, genom att beroende variabeln verkligen påverkas av den 

oberoende variabeln. Extern validitet behandlar istället frågan om resultatet från en 
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genomförd studie överensstämmer med verkligheten. (Bryman och Bell, 2013) Studien är väl 

förankrad i tidigare forskning och åtgärder har vidtagits för att säkerhetsställa en noggrannhet 

och konsekvent beräkning av nyckeltal, mätningar och jämförelser för att stärka validiteten. 

 

Generaliserbarhet inom kvantitativa studier innefattar forskarens förmåga att uttrycka sig och 

inom vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till andra situationer och grupper än de 

som behandlas inom den specifika studien (Bryman och Bell, 2013). Vidare beskriver de att 

förutsättningarna för generalisering måste uppfyllas, vilket åstadkoms genom ett 

representativt urval för populationen. Beroende av detta bör studiens slutsatser kunna 

generaliseras och tillämpas på andra onoterade fastighetsföretag inom populationen som 

tillämpar K3-regelverket. En svaghet är dock att studiens slutsatser blir svår att generalisera 

till andra branscher beroende av att fastighetsbranschen i större utsträckning är utsatta för 

komponentavskrivning. 

 

2.8 Källkritik 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007) påvisar vikten av att vara källkritisk och ha ett kritiskt 

förhållningssätt vid granskning av exempelvis artiklar. De menar att detta ökar trovärdigheten 

för den genomförda studien och på så sätt ökar dess relevans.  

 

Att hitta bra sekundär information har varit relevant för att skapa en så bra uppfattning om det 

ämne som ska studeras. Dock har det i ett flertal fall varit svårt då ämnesområdet är relativt 

nytt och saknar trovärdiga forskningsartiklar. Tidningsartiklar från tidsskriften Balans har 

använts då dessa anses vara en tillförlitlig källa för det ämne som berörs. Balans har varit 

högst relevant för studien då artiklarna ständigt uppdateras och skrivs av specialister inom 

redovisning. Detta har varit ett bra komplement för studiens övriga sekundärdata som grundas 

på vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom området. Flertalet artiklar som har samlats in 

och används inom studien har granskats genom tillämpning av ”peer reviewed”, vilket bidrar 

till en ökad trovärdighet gällande teorin som tillämpats. Det finns även nackdelar med att 

använda sekundär information som exempelvis tillgängligheten, vilket kan bidra till att 

kvantitet uppnås istället för kvalitet. Inom studien har fokus varit på att uppnå kvalité på den 

sekundära information och därför har vissa källor valts bort.      
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Den primära informationen har som tidigare nämnt samlats in genom en dokumentstudie av 

fastighetsföretagens årsredovisningar. Vid granskningen av dessa rapporter har 

förhållningssättet hela tiden varit att uppnå en nivå av kritiskt tänkande och eftertänksamhet, 

dock får inte vad som helst skrivas i en årsredovisning men tryckfel eller liknande kan 

förekomma. Nackdelar förekommer även vid en dokumentstudie och som tidigare nämnt 

finns en förmåga att bli ”styrd” av rapporterna och de siffror som framställs. 

Årsredovisningarna som tillämpats bedöms vara trovärdiga och tillförlitliga. 
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3. Referensram 

Referensramen kommer att inledas med en allmän referensram där grundläggande 

information inom ämnet presenteras. Detta för att skapa en djupare förståelse för de områden 

som studien kommer att beröra. Därefter följer en teoretisk referensram med redogörelse för 

teorier som kan förklara olika fenomen inom redovisningen. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning för att öka förståelsen inom studiens berörda delar. 

 

3.1 Allmän referensram 

Den allmänna referensramen är tänkt att skapa en god överblick av det forskningsområde som 

ska undersökas. Den statliga förvaltningsmyndigheten BFN, som har till uppgift att främja 

utveckling av god redovisningssed, beslöt sig år 2004 att ge ut allmänna råd för olika 

företagstyper och storlekar. Detta resulterade i en klar omvändning i BFN:s normering med 

anledning av att BFN tidigare gett ut allmänna råd om ett specifikt område samt olika regler 

utifrån företagsstorlek. Den tidigare normgivning som fanns för onoterade företag ansågs inte 

vara ändamålsenlig och med den internationella utvecklingen var det hög tid för en 

förändring. Att ge ut heltäckande allmänna råd för respektive företagskategori är enligt BFN 

en klar förenkling för företagen. Detta resulterade i det så kallade K-projektet, som består av 

fyra olika kategorier, K1-K4. (Drefeldt och Törning, 2013) Huvudregelverket K3 är 

tillskillnad från de andra regelverken ett principbaserat regelverk (Drefeldt och Törning, 

2013). Enligt Carmona och Trombetta (2008) bygger principbaserad redovisning mer på 

riktlinjer och egna bedömningar då kriterier och vägledningar utelämnas, medan regelbaserad 

redovisning bygger på detaljerade regler. En stor förändring som tillkommit efter införandet 

av det principbaserade huvudregelverket är den nya avskrivningsmetoden, 

komponentavskrivning. 
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3.1.1 Komponentavskrivning 

I och med införandet av K3 har kravet för redovisningen av materiella anläggningstillgångar 

förändrats, vilket behandlas i regelverkets 17:e kapitel. Utifrån svensk redovisningstradition 

blev kravet på komponentavskrivning en stor förändring för framförallt fastighetsföretagen. 

Att följa K3 innebär att företaget måste tillämpa komponentavskrivning vid redovisning av 

bland annat fastigheter. (SABO och fastighetsägarna, 2012) Enligt FAR akademi (2014) och 

BFNAR 2012:1 17.4 ska företagens materiella anläggningstillgång delas upp i komponenter 

om skillnaden i förbrukning är väsentlig samt om det rör sig om betydande komponenter. Om 

den materiella anläggningstillgången delats in i olika komponenter enligt 17.4, ska respektive 

komponent även skrivas av separat över dess nyttjandeperiod enligt 17.13. För att få 

särredovisa tillgången måste därmed komponenterna vara betydande samt ha väsentligt olika 

nyttjandeperioder. (Drefeldt och Törning, 2013).  

 

Enligt Drefeldt och Törning (2013) är K3 ett principbaserat regelverk och innehåller därmed 

inga kommentarer gällande vad som menas med ”väsentlig” och ”betydande”. Dessa är 

därmed två begrepp som prövas utifrån företagets förutsättningar. Drefeldt och Törning 

(2013) menar vidare att FAR akademi (2014) och BFNAR 2012:1 17.4 och 17.13 anger vad 

som minst krävs av företaget. Fastigheter består vanligtvis av ett flertal olika komponenter 

och delas först upp på mark och byggnad. Byggnaden brukar därefter minst delas upp på tak, 

fasad, stomme och stammar, då dessa komponenter är betydande och har väsentligt olika 

nyttjandeperioder. (Drefeldt och Törning, 2013) 

 

Lind och Hellström (2011) beskriver att lagtexten inte innehåller någon vägledning gällande 

komponentavskrivning och att företaget står inför ett flertal val när anläggningstillgångarnas 

komponenter ska fastställas. Enligt SABO och fastighetsägarna (2012) uppstod ett behov av 

vägledning för hur identifieringen kan ske av betydande komponenter. Vidare menar de att 

komponentindelningen kan påverkas av bland annat förvaltningsfastighetstyp, hantering av 

utbyte av komponenter eller delar av komponenter. SABO och fastighetsägarna (2012) har 

utifrån detta behov utgett vägledning för vilka komponenter som kan anses vara av betydande 

art. Dock hindrar detta inte företaget att identifiera färre eller fler komponenter än de som är 

exemplifierade.  
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SABO och fastighetsägarna (2012) ger förslag på nio olika komponentklasser:  

 

 (1) Mark 

 (2) Markanläggning 

 (3) Byggnads- och markinventarier 

 (4) Stomme 

 (5) Tak 

 (6) Fasad 

 (7) Inre ytskick (golv, väggar, innetak) 

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

 (9) Hyresgästanpassningar 

 

Huvudsyftet med komponentavskrivning är att komponenterna har väsentligt olika 

nyttjandeperioder och byts ut med olika tidsintervall i takt med komponentens förbrukning. 

Avskrivningstiden kommer därmed att skilja sig emellan de betydande komponenterna och 

även variera från fastighet till fastighet om olika fasader och material används. (SABO och 

fastighetsägarna, 2012) Fasaden kan därmed delas in i underkomponenter, där skillnader 

föreligger i materialens livslängd. Enligt SABO (1993) har fasader av sten längre livslängd än 

träfasader och fasader med ytskikt av puts eller plåt. Utifrån detta ges inga riktlinjer för 

nyttjandeperioder eller avskrivningsprocentsatser, utan detta fastställs inom respektive företag 

utifrån tekniska överväganden. 

 

När befintliga byggnader behöver åtgärdas står företagen inför en bedömning om vad som ska 

aktiveras som tillgång och vad som ska kostnadsföras, vilket kan bidra med tillkommande 

utgifter. K3:s syn på detta framgår av FAR akademi (2014) och BFNAR 2012:1 17.5. 

Regelverket belyser att anskaffningsutgiften vid utbyte av en betydande komponent ska 

aktiveras som tillgång medan den utbytta komponenten utrangeras i redovisningen. Gör 

företaget en åtgärd på en betydande komponent utan ett utbyte, ska åtgärden aktiveras om den 

uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning enligt FAR akademi (2014) och BFNAR 2012:1 

2.18. Ekonomiska fördelar måste tillfalla företaget i framtiden för att tillgångsredovisning ska 

få ske. Gör företaget en åtgärd på förvaltningsfastighet som inte avser en betydande 

komponent, aktiveras åtgärden om den är väsentlig samt uppfyller kriterierna för 

tillgångsredovisning. Utgifter för löpande underhåll ska kostnadsföras, exempelvis lagning av 

ett läckande tak, medan omläggning av hela taket vanligtvis aktiveras som tillgång. 
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Fastighetsägarnas och SABO:s redovisningsgrupp har med hänsyn till rimlighet och praxis 

gjort en tolkning av att åtgärder med en förbrukningstid på högst tre år bör kunna 

kostnadsföras direkt. (SABO och fastighetsägarna, 2012) 

 

Nordlund och Lundqvist (2010) menar trots kritik att komponentavskrivning är en bättre väg 

att gå än den traditionella avskrivningsmetoden. De hävdar att avskrivningstakten och 

avskrivningarna på byggnader inom fastighetsbranschen i Sverige inte återspeglat slitaget, 

vilket innebär att företagen ur ett historiskt perspektiv valt att tillämpa en allt för låg 

avskrivningstakt. Författarna slår fast att nyttjandeperioden för en hel byggnad aldrig kan vara 

längre än den vägda nyttjandeperioden av de komponenter som faktiskt utgör byggnaden. 

Komponentavskrivning som fördelar avskrivningarna på flertalet komponenter genererar 

sannolikt en kortare avskrivningstid, vilket kommer bidra till att verkligheten avspeglas på ett 

mer trovärdigt sätt. (Nordlund och Lundqvist, 2010) 

 

3.1.2 Gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering 

Wood (2010) skildrar förhållandet i USA med utgångspunkt på nytillkomna regler för 

gränsdragningen mellan underhållskostnader och investeringar. Han påvisar hur det finns 

olika uppfattningar gällande vad som egentligen ska anses vara en investering och därigenom 

aktiveras samt vad som är underhållskostnad. Skillnaden som utgör gränsdragningen grundar 

sig på praxis och är beroende av bakomliggande fakta och omständigheter. 

Underhållskostnader utgörs av förbättringsutgifter som håller fastigheten i ett brukligt skick 

över dess tänkta livslängd och ändamål utifrån byggnadens förvärvningsändamål. 

Investeringar anses vara ändringar, förbättringar eller ökning av värdet som avsevärt förlänger 

livslängden för fastigheten (Wood, 2010). Dennis-Escoffier (2014) instämmer i detta 

resonemang genom att beskriva hur investeringar innefattas av utgifter som medför en 

permanent förbättring eller ändring för att anpassa fastigheten till ett annat ändamål. 

Underhåll anses vara återkommande aktiviteter som uppstår ett flertal gånger under 

fastighetens livslängd, detta för att behålla en effektiv drift av fastigheten. 

 

Nordlund (2010) belyser också gränsdragningen inom byggnadsavskrivning då företagen ska 

klassificera utgifterna som underhållskostnad eller investering. Modellen nedan är tänkt att 

väcka en tanke om hur värderingen, avskrivningsproblematiken och gränsdragningen förhåller 

sig till god redovisningssed och rättvisande bild.  
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Modell 2: Underhållskostnad eller investering? (Nordlund, 2010, s.5) 

 

Nordlund (2010) belyser den avskrivningsproblematik som finns och menar att den 

ekonomiska livslängden påverkar beslutet om utgiften ska klassificeras som 

underhållskostnad eller investering, vilket i nästa steg påverkar värderingen av fastigheten. 

Dessa begrepp utgör en cirkel som är beroende och påverkar varandra i stor utsträckning. 

Modellen påvisar även att företagens gränsdragning och val av klassificering ska 

överensstämma med god redovisningssed och rättvisande bild. God redovisningssed är ett 

verktyg som införts i syfte att hjälpa företaget att upprätta årsredovisning som ger en 

rättvisande bild av företaget och dess verksamhet. Stárová och Čermáková (2010) hävdar att 

komponentavskrivning kommer att ge en mer rättvisande bild av fastighetens värde. Det 

redovisade värdet anses bli mer rättvisande med anledning av att avskrivningarna i större 

utsträckning kommer att anpassa sig till de verkliga livslängderna. 

 

Nordlund (2010) redogör för två olika synsätt gällande vad som är underhållskostnad 

respektive investering. Det ena synsättet beskrivs innefatta initial redovisning vilket kan 

hänföras till nybyggnation eller inköp av en fastighet. Det andra förklaras utifrån en situation 

där förvärvaren vid ett senare skede i förhållande till anskaffningen får tillkommande utgifter 

som direkt kan härledas till tillgången. Nordlund (2010) hänvisar till BFNAR:s 

rekommendationer och menar att tillkommande underhållsutgifter vid anskaffningen ska 

härledas till fastigheten, om prestandan förbättrats i förhållande till anskaffningstidpunkten. 

Förbättras prestandan anses det vara en investering och i annat fall ska utgiften kostnadsföras. 

Det skapar förutsättningar för en problematik gällande gränsdragningen och god 

redovisningssed, detta beroende av otydliga riktlinjer och vaga rekommendationer. Aktiverar 

ett företag i stor utsträckning resulterar detta i högre avskrivningskostnader. Kostnadsförs 

istället underhållsåtgärder åstadkoms lägre avskrivningskostnader, vilket påvisar hur dessa 

begrepp hör samman och påverkas av varandra. (Nordlund, 2010) 
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3.2 Teoretisk referensram  

Den teoretiska referensramen kommer att presentera sekundärdata som bearbetats för att 

förklara olika fenomen inom redovisningen. Syftet med följande avsnitt är att öka förståelsen 

för varför företaget väljer att göra vissa redovisningsval framför andra. Avsnittet kommer att 

beröra två teorier: Institutionell teori och agentteorin. 

 

3.2.1 Institutionell teori 

Deegan och Unerman (2011) beskriver hur institutionell teori utvecklats till ett av de 

dominerande teoretiska perspektiven inom ämnet organisationsteori. Vidare belyser forskarna 

hur teorins tillämpning blivit allt mer vanligt förekommande inom redovisningsforskningen. 

Dillard, Rigsby och Goodman (2004) instämmer med tidigare forskare och förklarar att 

utifrån ett övergripande perspektiv, beskrivs institutionell teori som vilken form en 

organisation väljer att anta. Detta framställs med en utgångspunkt att förklara varför 

organisationer inom specifika branscher har en benägenhet att ta efter varandra gällande 

struktur och egenskaper. 

 

Inom utformandet och utvecklingen av institutionell teori framträder två betydande forskare 

vid namnen DiMaggio och Powell. Dessa forskare förundras över varför organisationer som 

verkar inom samma bransch tenderar att likna varandra, vilket i sin tur belyser deras syfte att 

förklara homogenitet istället för variation. DiMaggio och Powell (1983) påvisar hur 

organisationer tenderar att skilja sig åt vid ingångsskedet av dess verksamhet och tidiga stadie 

av livscykeln. Vidare belyser de hur detta förändras i takt med att organisationen etablerar sig 

på marknaden genom en tendens att bli allt mer homogena, det vill säga ta efter och likna 

andra organisationer på marknaden. Deegan och Unerman (2011) beskriver begreppet 

homogenitet mellan olika företag utifrån organisationsstrukturen som tenderar att anpassa sig 

efter vad starka grupperingar inom samhället anser vara normalt. Om företagens 

organisationsstruktur inte stämmer med det som anses ”normalt” kan det orsaka 

legitimitetsproblem (Dillard et al., 2004). Detta är något som även Carpenter och Feroz 

(2001) styrker genom att belysa hur organisationer är känsliga för de påtryckningar som 

omgivningen utövar, vilket leder till att beslut påverkas utifrån vad som är socialt accepterat. 
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Enligt Deegan och Unerman (2011) tillgodoser institutionell teori en förklaring om hur olika 

mekanismer bidrar till att organisationer förändrar sina uppfattningar utifrån sociala och 

kulturella värderingar. Vidare belyser de hur institutionell teori delas in utifrån två 

huvudsakliga dimensioner, vilket benämns som isomorfism och frikoppling. Denna 

teorigenomgång syftar till att förklara samt beskriva de olika formerna av isomorfism. Detta 

för att sedan skapa en förståelse för organisationers redovisningstillämpning och 

tillvägagångssätt vid bildande av praxis. 

  

DiMaggio och Powell (1983) definierar begreppet isomorfism som följande: ”/…/ a 

constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face the 

same set of environmental conditions”. Detta är något som även Deegan och Unerman (2011) 

förklarar genom att organisationer som tillämpar specifika processer eller strukturer inom 

rapportering och avviker från andra organisationer medför kritik från olika håll. 

 

Dillard et al. (2004) och Suddaby (2010) påvisar hur isomorfism innefattar en process som får 

enskilda organisationer att ta efter och likna andra enheter som verkar inom samma 

population utifrån gemensamma förutsättningar. Deephouse (1996) tillsammans med 

DiMaggio och Powell (1983) menar att isomorfism är en bidragande faktor till att 

organisationer med tiden tenderar att bli allt mer homogena genom påverkan utifrån 

omgivningens förväntningar. DiMaggio och Powell (1983) beskriver tre olika varianter av 

isomorfism i form av tvingande, mimetisk samt normativ isomorfism, varav de två som berör 

studien presenteras nedan. 

 

Mizruchi och Fein (1999) beskriver tvingande isomorfism genom att påtryckningar från olika 

intressenter genom inflytande får en organisation att anpassa sig samt förändra sin struktur. 

Dillard et al. (2004) påvisar att tvingande isomorfism kan förekomma till följd av både 

formella- och informella påtryckningar. Detta är något som även DiMaggio och Powell 

(1983) belyser med stöd utifrån två hypoteser som relaterar till denna form av isomorfism. 
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 Desto mer beroende en organisation är utav en annan, desto mer kommer denna 

organisation att likna den andra i hänseenden som beteende, företagsklimat samt 

organisationsstruktur. 

 Graden av beroende för en organisation i förhållande till en annans resurser påverkar 

inom vilken utsträckning organisationen kommer likna andra inom branschen. Desto 

högre beroende graden är ju mer kommer företagen likna varandra. 

 

Deegan och Unerman (2011) belyser hur denna form av isomorfism kan knytas an till valet av 

frivillig redovisning, för att på så sätt tillfredsställa de mest betydelsefulla intressenterna. 

Vidare menar de att organisationen kan indirekt tvingas att rapportera på ett specifikt sätt för 

att tillgodose vissa intressenter. Venard och Hanafi (2008) instämmer i detta resonemang och 

belyser hur starka aktörer har makten att utöva påtryckningar gentemot mindre organisationer. 

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver mimetisk isomorfism utifrån en process som grundas 

på att den enskilda organisationen försöker kopiera ett tillvägagångssätt och ett fungerande 

koncept från en annan organisation. Detta för att sedan förbättra tillvägagångssättet och på så 

sätt uppnå en konkurrensfördel. Mizruchi och Fein (1999)  påvisar att osäkerheten hos en 

organisation kan bidra till att den väljer att likna eller ta lärdom av hur andra verksamma 

organisationer inom branschen fungerar. Haveman (1993) menar att desto fler aktörer som 

agerar på ett visst sätt, ju större utsträckning kommer denna handling att anses vara given eller 

institutionaliserad.                           

 

DiMaggio och Powell (1983) har även inom denna form av isomorfism utvecklat två 

generella hypoteser. 

 

 Desto större osäkerhet en organisation upplever ju mer kommer den försöka ta efter 

och kopiera andra som de anser vara framgångsrik utifrån deras tillvägagångssätt. 

 Ju mer invecklade en organisations mål är desto större är sannolikheten att den tar 

efter andra som anses vara framgångsrika inom sitt område. 

 

I följande studie tillämpas institutionell teori i form av tvingande- och mimetisk isomorfism. 

Tvingande isomorfism används för att knyta an till den tvingande faktorn som uppstår vid 

implementeringen av det nya K3-regelverket. Beroende av denna implementering är företagen 
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som uppfyller kriterierna tvungna att redovisa enligt K3 och på så sätt anpassa redovisningen 

därefter. BFN:s allmänna råd är således tvingande beroende på kravet av att upprätthålla god 

redovisningssed. Inom studien tillämpas även mimetisk isomorfism för att skildra och förklara 

hur företag tenderar att likna varandra och kopiera ett liknande tillvägagångssätt som anses 

vara framgångsrikt. De allmännyttiga bolagens redovisning härleds till den mimetiska 

isomorfismen, genom kopplingen och förhållande till exempelvis branschorganisationen 

SABO. De har tillhandahållit rekommendationer i frågan och tydligt påvisat hur en 

komponentindelning kan se ut, vilket i stor utsträckning påverkat de allmännyttiga bolagen. 

 

3.2.2 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976) beskriver att agentteorin syftar till att förklara varför företag 

väljer att redovisa på ett sätt framför ett annat. Agentteorin har utvecklats utifrån teorier om 

marknadshypoteser, som inte kunnat förklara varför en redovisningsmetod väljs framför en 

annan. Valet av metod anses därmed vara betydelselös inom de teorier som bygger på 

effektiva marknadshypoteser. Deegan och Unerman (2011) beskriver att anledningen till detta 

är att den effektiva marknaden kunnat syna de effekter som uppstått efter byte av 

redovisningsmetod. Dessa teorier leder till att det inte finns någon drivkraft för 

företagsledarna att använda sig av olika redovisningsmetoder. Trots detta upptäckte forskarna 

förvånansvärt att företagen valde olika redovisningmetoder samt att de la ner mycket resurser 

på att påverka standardsättare vid utformning av nya regler. Enligt Deegan och Unerman 

(2011) blev detta ett bevis på att valet av redovisningsmetod hade en betydelse för företagen, 

vilket blev utvecklingen av agentteorin. 

 

Agentteorin fokuserar på förhållandet mellan agenten och principalerna (företagsledare och 

aktieägare) samt den konflikten som kan uppstå däremellan. Förhållandet uppstår när 

principalerna anlitar agenten och överlåter en del av beslutanderätten. Deegan och Unerman 

(2011) beskriver att aktörerna anses vara rationella och nyttomaximerande individer. De drivs 

av självintresse och fattar beslut som gynnar dem själva. Vidare menar de att konflikter kan 

uppstå då agenten och principalerna drivs av olika intressen. Agenten drivs av ett intresse att 

tjäna så mycket som möjligt för minsta möjliga prestation, medan principalerna är intresserad 

av företagets prestation och lägger därmed vikt på att agenten gör sitt yttersta för att öka 

lönsamheten i företaget.  
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Lambert (2001) beskriver fyra utmärkande anledningar som kan ligga till grund för konflikter 

mellan agenten och principalerna. Den första handlar om att agenten inte anstränger sig 

tillräckligt, då personen är medveten om att denne inte gynnas av ett högre resultat. Den andra 

handlar om att agenten använder företagets resurser för privat bruk. Lambert (2001) menar 

vidare att den tredje handlar om att agenten och principalerna skiljer sig vad gäller 

tidsperspektivet. Agenten är inte lika intresserad av framtiden som principalerna med 

anledning av att agenten endast förväntar sig att stanna kvar i företaget under en begränsad 

tid. Den sista anledningen bygger på riskaversion som handlar om motvilja att ta risker. 

Principalerna anses vara mer riskavert än agenten då de inte är lika villig att ta på sig risker 

utan kompensation. Agenten är mer riskbenägen med anledning av att de inte har lika mycket 

att förlora. (Lambert, 2001) 

 

I denna studie tillämpas agent teorin för att skildra och förklara förhållandet mellan ägare och 

ledning, vilket i denna studie innefattar ägarstruktur. Ägarstruktur kan som tidigare nämnts 

vara en faktor som påverkar redovisningen och viljan att tillhandahålla varierande detaljnivå 

inom dess rapporter. Agentteorin kommer således tillämpas för att förklara eventuella 

skillnader och tillvägagångssätt vid redovisningen av komponentavskrivning. Ägarstruktur 

skiljer sig mellan fastighetsföretagen beroende på om de är allmännyttiga eller privat ägda. 

Privata företag har en eller flera ägare medan allmännyttiga anses ha ett allt mer komplext 

ägandeförhållande, då dessa ägs av kommunen. 
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3.3 Tidigare forskning 

I referensramens sista avsnitt kommer tidigare forskning inom ämnesområdet att presenteras. 

Avsnittet kommer att beröra traditionella avskrivningsmetoder, komponentavskrivning samt 

faktorer som kan tänkas påverka företagens redovisning.  

 

3.3.1 Traditionella avskrivningsmetoder och dess syfte 

Wright (1964) och Porwal (2001) beskriver att avskrivningar i allmän betydelse ska fördela 

kostnaden av tillgångarna över den uppskattade nyttjandeperioden. Detta ska kostnadsföras 

successivt samt avspegla slitage av tillgången. Andrew och Pitt (2006) påvisar på ett 

överensstämmande sätt med Wright (1964) och Porwal (2001) att syftet kan beskrivas som en 

periodisering av tillgångens utgifter utifrån nyttjandeåren. Vidare belyser de hur avskrivningar 

anses vara en avsättning, eftersom tanken är att ersätta tillgången med en likvärdig tillgång 

vid nyttjandeperiodens slut. De menar även att avskrivningar ska redovisas utifrån ett 

systematiskt och rationellt tillvägagångssätt. Porwal (2001) påvisar att avskrivningar är en 

process i form av fördelning och inte värdering samt att fördelningen av de totala 

avskrivningarna över den uppskattade nyttjandeperioden bör vara metodiskt planerad och 

utformad utifrån en konsekvent metod. 

 

Enligt Jackson, Liu och Cecchini´s (2009) studie är valet av avskrivningsmetod avgörande för 

företagets investeringsbeslut. Företagsledningens beslutfattande gällande investeringar är inte 

minst avgörande för aktieägarnas välstånd, utan också för företagets överlevnad. Studiens 

resultat visar att accelererande avskrivningsmetoder, exempelvis degressiv avskrivning som 

minskas med avskrivningstiden, är associerad med en högre grad av kapitalinvesteringar än 

den linjära avskrivningsmetoden som enligt Andrew och Pitt (2006)  anses vara den enklaste 

och mest användbara metoden. De menar vidare att den linjära metoden fördelar och 

redovisar ett lika stort avskrivningsbelopp under hela nyttjandeperioden. För att belysa 

avskrivningsmetodernas betydelse för investeringsbeslut har Jackson et al. (2009) tagit fram 

fyra anledningar till att de accelererade avskrivningsmetoderna leder till lägre bokfört värde 

än den linjära avskrivningsmetoden.   

 

Den första anledningen handlar om att den linjära avskrivningsmetoden vid utrangering till 

större del resulterar i redovisade förluster. Detta med anledning av att den medför högre 

redovisade värden. För att undgå att redovisa en förlust kan detta leda till att företaget istället 
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fortsätter att använda den befintliga tillgången. (Jackson et al., 2009) Den andra anledningen 

påvisar att de accelererade avskrivningsmetoderna har en mer positiv inverkan på resultatet 

vid en utrangering. Jackson et al. (2009) menar att detta är betydande för företagsledningen 

som har för avseende att tänka på vinst när de fattar avgörande investeringsbeslut. För att inte 

belasta resultatet allt för mycket kan företaget välja att behålla tillgången som har ett högt 

redovisat värde. 

 

Den tredje anledningen baseras på att de accelererade avskrivningsmetoderna är associerade 

med en högre grad av investeringar. Detta förklarar Jackson et al. (2007) med att storleken på 

det bokförda värdet kan påverka företagsledningens uppfattning om vad tillgången förväntas 

generera i framtiden. En tillgång med ett högt redovisat värde kan ge uppfattningen av att 

kunna generera en större nytta i framtiden, vilket leder till att företagsledningen väljer att 

behålla dessa tillgångar. Den sista anledningen handlar enligt Jackson et al. (2007) om 

slöaktighet. Företagsledningen kan ha uppfattningen av att de slösar med företagets resurser 

om de väljer att utrangera en tillgång med högt bokfört värde. I detta fall anses 

företagsledningen inte ha utnyttjat den inköpta tillgången till fullo. 

 

3.3.2 Komponentavskrivning 

Stárová och Čermáková (2010) menar att en anläggningstillgång ska delas upp i betydande 

komponenter, som baseras på idén att de olika komponenterna har olika livslängd. 

Tillgångens komponenter slits olika snabbt och detta borde därmed speglas i redovisningen. 

Stárová och Čermáková´s (2010) studie påvisar att komponentmetoden speglar den verkliga 

nyttjandeperioden av tillgången på ett bättre sätt, detta givet att tillgången har betydande delar  

med väsentligt olika livslängd. I studien från 2010 där komponentavskrivning ställs mot 

traditionella avskrivningsmetoder, framställs komponentavskrivning som en mer lämplig 

metod för anläggningstillgångar med utbrytbara komponenter med väsentligt olika 

förslitningstid. Stárová och Čermáková (2010) påvisar att komponentavskrivningar lämpar sig 

främst åt fastighetsbranschen med stora avskrivningar på byggnader. I studien slås det fast att 

komponentavskrivningar visar den verkliga förbrukningen av en anläggningstillgång 

tillskillnad från de traditionella metoderna som under den aktuella perioden skriver av hela 

anläggningstillgången med ett fast belopp. Stárová och Čermáková (2010) hävdar att de 

traditionella avskrivningsmetoderna inte avspeglat avskrivningssyftet utifrån det mest 

optimala tillvägagångssättet och att komponentavskrivning skapar bättre förutsättningar till att 
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avspegla slitaget på tillgången utifrån en allt mer rättvisande bild. De menar att 

komponentavskrivning bidrar till ett jämnare resultat över flertalet år, och anses därför vara 

ett bättre tillvägagångssätt i förhållande till traditionella avskrivningsmetoder.  

 

Svoboda (2007) beskriver komponentavskrivning utifrån att tillgången delas upp i 

komponenter för att sedan skrivas av med respektive nyttjandeperiod. Vidare menar han att 

anskaffningsutgiften för att ersätta en betydande komponent ska aktiveras som tillgång medan 

den förbrukade komponenten utrangeras i redovisningen. Tidigare forskning har visat skilda 

meningar på vad som ska anses öka tillgångens värde. Enligt Svoboda (2007) ska den 

tjeckiska lagstiftningen beskriva att värdet på en anläggningstillgång ska öka med kostnaderna 

för teknisk förbättring – överbyggnader och rekonstruktioner. Kostnaderna för reparation och 

underhåll ska ingå i driftskostnaderna oavsett belopp. IFRS menar istället att om några 

kostnader uppstår för att åstadkomma förbättringar ska värdet på tillgången öka, men endast 

om detta kommer att generera framtida ekonomisk nytta. I andra fall anses det vara en vanlig 

kostnad. Att skifta från en avskrivningsmetod till en annan kan enligt Keating och 

Zimmerman (2000) vara kostsamt. I vissa fall kan till och med kostnaden överstiga fördelarna 

med den nya avskrivningsmetoden. 

 

3.3.3 Redovisningsval 

Fields, Lys och Vincent (2001) menar att redovisningsval är ett område som behandlats i stor 

utsträckning inom forskningen, vilket har resulterat i att flertalet teorier tillkommit. Vidare 

påvisar de att syftet med teorin är att förutsäga och ge en förklaring till varför organisationer 

föredrar och väljer vissa redovisningsbeslut framför andra valmöjligheter. Trots att 

forskningen inom ”redovisningsval” är omfattande, existerar ingen teori som kan förklara 

samtliga faktorer bakom varför ett specifikt beslut fattas. Förklaringen till detta fenomen är 

beroende av redovisningen som anses vara ett komplext begrepp. (Fields et al., 2001) 

 

Watts och Zimmerman (1978) menar att inom en fulländad och effektiv marknad existerar 

inget behov av redovisning och finansiella rapporter. Fields et al.(2001) belyser att 

redovisningen behövs i allt större utsträckning då marknader inte är perfekta eller fullt 

effektiva. Vidare beskrivs kravet på redovisningsbehov samt regler gällande finansiella 

rapporter för att bemöta dessa. Fields et al. (2001) beskriver att betydelsen av redovisningen 

är en central utgångspunkt i form av vad som studeras inom forskningen av redovisningsval. 
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Vidare påvisar de att fullständiga marknader innebär att regler och redovisning inte fyller 

något syfte, vilket är ett scenario som Watts och Zimmerman (1978) tidigare konstaterat. Helt 

perfekta marknader är dock något som inte förekommer eftersom marknader generellt sätt 

världen över anses vara ofullkomliga och ofullständiga. Detta leder till att redovisning, regler 

och rekommendationer att förhålla sig till, är en nödvändig faktor för att få marknader världen 

över att fungera. (Fields et al. 2001) 

 

Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) beskriver hur ett redovisningsval kan 

påverkas av olika faktorer utifrån flertalet aspekter. Vidare menar de att ekonomiska, sociala 

samt politiska förhållanden beskrivs som viktiga faktorer som kan påverka redovisningsvalet. 

Fields et al. (2001) belyser att redovisningens roll och förhållandet till ”redovisningsval” även 

kan påverkas av vilka avsikter ledningen har med redovisningen. Vidare påvisar de med stöd 

av Holthausen och Leftwich (1983) hur olika redovisningsval inom organisationer kan 

påverkas av storlek, motiv samt inflytande som organisationen och dess ledning innehar, 

vilket i sin tur påverkar beslutsfattandet.  

 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver institutionell teori och dess uppbyggnad utifrån 

isomorfismer, vilket kan knytas an till ytterligare förklaringsvariabler om varför en 

organisation genomför ett specifikt redovisningsval. Detta förklaras utifrån den påverkan 

omgivningen innehar genom exempelvis påtryckningar, som i sin tur avspeglas i de val 

organisationen fattar. Enligt Jensen och Meckling (1976) kan redovisningsval även förklaras 

med hjälp av agentteorin där ledningen inom olika organisationer anses verka för att öka den 

individuella nyttan. Vidare påvisar de hur redovisningsval tenderar att påverkas utifrån viljan 

att främja organisationen utåt sätt och den egna framgången.  

 

Fields et al. (2001) och Holthausen och Leftwich (1983) påvisar att forskning inom området 

redovisningsval oftast innefattas av ett förklarande perspektiv för att sedan motivera 

beslutsfattandet. Vidare belyser de hur empiriskt utförda studier har påvisat ett samband 

mellan företagens storlek och dess inflytande i förhållande till genomförda redovisningsval 

och tillvägagångssätt. Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) beskriver storlek som en 

av de vanligaste variablerna för att förklara vad som delges utifrån innehåll och omfattning 

inom rapporteringen. Vidare menar de att upplysningar och information påverkas av 

organisationens storlek, vilket kan härledas till beslutsfattande och redovisningstillämpning. 

Större organisationer anses vara mer benägna att frivilligt lämna information till utomstående 
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parter gällande redovisning än mindre organisationer tenderar att göra. Detta fenomen kan 

härledas till agentteorin genom dess antagande om att stora organisationer innehar en större 

risk för informationsasymmetri mellan parterna (Chavent, Ding, u, Stolowy och Wang, 2006). 

Vidare påvisar författarna hur informationsasymmetri kan motverkas genom att mängden 

redovisningsinformation ökar, vilket styrker sambandet mellan organisationens storlek i 

förhållande till den information som lämnas ut. 

 

Tagesson et al. (2009) belyser ett flertal studier som påvisat sambandet mellan lönsamhet och 

företagens redovisning. De menar att lönsamma företag tenderar att vilja ge ut mer detaljerade 

redovisningar, för att vara tillmötesgående och öppna mot sina intressenter. Stora lönsamma 

och framgångsrika företag beskrivs vara beroende av sina intressenter, vilket resulterar i att 

företagen är mån om att leva upp till de krav som ställs på redovisningen. Hackston och Milne 

(1996) beskriver att lönsamma företag tillhandahåller mer detaljer rörande redovisningen, i 

syfte att stärka sin position och tillgodose sina inflytelserika intressenter. Detta är något som 

även Ng och Koh (1994) vidrör genom att förklara hur lönsamma företag i större utsträckning 

är utsatta för påtryckningar och krav från intressenter, vilket är ett resultat av att företagen allt 

oftare blir offentligt granskade. 

 

Burgstahler och Dichev (1997) belyser även hur företag tenderar att undvika att presentera 

negativa eller sämre resultat än tidigare, vilket även involverar förluster inom deras 

redovisning. De påvisar hur det vid upprepade tillfällen framgår inom deras studie att företag 

lägger stor vikt vid att undvika nedgångar av resultat samt förluster. Detta leder till att företag 

alltid strävar efter att presentera ett positivt resultat inom sin redovisning, vilket kan leda till 

att resultatet manipuleras. Ett antagande som förklarar detta beskriver Burgstahler och Dichev 

(1997) som att företag som redovisar höga resultat innehar en allt lägre trasaktionskostnad till 

intressenterna. Bowen, DuCharme och Shores (1995) stödjer detta resonemang om resultat 

manipulering genom att förklara hur höga vinster förhåller sig till lägre transaktionskostnader 

till intressenterna. De menar att långivare och leverantörer tenderar att tillhandahålla bättre 

villkor till företag med höga resultat. Studien påvisar även hur kunder anser det mer berättigat 

att betala ett högre pris till lönsamma företag, beroende av tron om bättre service och garanti. 

Sammanfattningsvis förklarar Burgstahler och Dichev (1997) att människor förhåller sig mer 

försiktiga till negativ information tillskillnad från positiv, vilket även de kan vara en 

bidragande effekt till oviljan hos företag att presentera en negativ trend. 
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Clarkson (1995) påvisar att företag har primära och sekundära intressenter där primära utgörs 

av de mest nödvändiga för företagens överlevnad, vilket består av exempelvis kunder, 

aktieägare och banker. Sekundära beskrivs påverka företaget men är inte av avgörande 

betydelse för dess existens. Ägarstrukturen påverkar således vilka som utgör de primära 

intressenterna för företaget, vilket skiljer sig beroende på om företagets ägs av ett offentligt 

eller privat bolag.   

 

Pallot (1992) menar att forskningen som inriktar sig mot offentliga bolags redovisning skiljer 

sig i förhållande till forskningen gällande privata bolags redovisning. Chan (2003) beskriver 

hur redovisningen inom den offentliga sektorn har sin utgångspunkt inom accountability-

perspektivet. Vidare förklarar han att perspektivet involverar att upptäcka andra delar än bara 

ekonomiska. Tagesson et al., (2009) beskriver att dessa delar kan innefattas av exempelvis 

politiska eller sociala förhållanden. 

 

Chan (2003) beskriver i sin studie att offentliga sektorn innehar tre olika delsyften för att 

förklara dess redovisning. Vidare beskrivs hur dessa syften är att motverka korruption genom 

noggrann kontrollering av statskassan, förebygga den ekonomiska förvaltningen av de 

resurser som används samt att upprätthålla den ansvarskyldighet som förekommer inom den 

offentliga sektorn. Rainey och Bozeman (2000) belyser olika skillnader mellan offentliga och 

privata bolags redovisning, vilket i sin tur tenderar att påverka ledningens beslutsfattande. 

Vidare hävdar de att utifrån varierande normer förväntas bolag inom den offentliga sektorn att 

agera med större ärlighet och öppenhet än privata bolag. Detta leder till att företag inom den 

offentliga sektorn utsätts för hårdare granskning, vilket innebär att de inte kan ”dölja” 

information på samma sätt som ett privat bolag. Resultatet av detta innebär att skillnader 

uppstår när det exempelvis gäller mål och förutsättningar.  

 

Nobes (1998) beskriver hur flertalet av dessa intressenter inte är involverad i den dagliga 

driften, vilket skapar ett stort behov av den finansiella informationen i form av rapporter. 

Detta leder till att ägarstrukturen i viss mån kan påverka redovisningen inom företaget som 

dess primära intressenter. Detta resonemang styrks även av Gelb (2000) som påvisar 

sambandet mellan ägarstrukturen och redovisningen inom ett företag. Han hävdar även att 

företag som till största del finansieras av externa ägare, tendera att inneha en mer detaljerad 

redovisning. 
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Edenhammar och Thorell (2009) belyser ett ytterligare samband mellan skuldsättningsgraden 

och företagens redovisning. De menar att skuldsättningsgraden räknas fram genom 

förhållandet mellan företagets räntebärande skulder och det totala egna kapitalet. Vidare 

påvisar de hur skuldsättningsgraden anses avspegla ett bra mått för jämförelse, vilket beskrivs 

mer vanligt förekommande i USA än soliditet, för jämförelser mellan företaget. Begley och 

Feltham (1999) förklarar hur ett företag är beroende av tillgången till kapital för att bedriva 

sin verksamhet, vilket i sin tur kan omsättas till lönsamma investeringar. Detta resulterar i att 

företag oftast behöver ingå en skuldförbindelse för att skapa en åtkomst till kapitalet, vilket 

ingås med olika investerare. Skuldförbindelserna upprättas genom kontrakt för att försäkra en 

avkastning och återbetalning till investerarna i framtiden, vilket knyter samma förbindelser till 

redovisningen. Detta kan skapa förutsättningar att överväga alternativa tillvägagångssätt inom 

redovisningen, beroende av att upprätthålla en skuldförbindelse eller möjligheten att ingå nya 

låneavtal. (Begley och Feltham, 1999)                      

 

Skuldsättningsgraden skildrar förhållandet mellan företagens totala skulder och det egna 

kapitalet, vilket Dey et al. (2007) beskriver som en påverkande faktor vid företagens val av 

redovisning. Vidare påvisar de hur företag som innehar en hög skuldsättningsgrad under 

speciella omständigheter väljer att tillämpa redovisningsmetoder som anses vara 

resultathöjande. Detta kan exempelvis härledas till viljan att i framtiden skapa sig möjligheten 

att låna mer pengar till verksamheten. Dey et al. (2007) förklarar utifrån deras forskning att 

företag intresserar sig för tillvägagångssätt inom redovisningen som genererar en positiv 

inverkan på resultatet utan att påverka beskattningen av företaget. De menar att företaget 

föredrog alternativa avskrivningsmetoder framför andra resultat höjande åtgärder. 

Forskningen utfördes i Egypten som kan härledas till förhållandet i Sverige gällande 

beskattning, beroende av frikopplingen från skattereglerna. Detta resulterar i att högre resultat 

beroende av lägre avskrivningar, vilket inte får någon påverkan på företagets beskattning. 

(Dey et al., 2007)    

 

Skinner (1993) styrker avslutningsvis tidigare resonemang genom att förklara 

skuldsättningsgraden som en betydande variabel i förhållande till att företag presenterar sin 

redovisning på skilda sätt. Han påvisar att företag med hög skuldsättningsgrad tillämpar 

resultathöjande tillvägagångssätt, vilket är beroende av rädslan för att mista betydande 

lånekontrakt. Dessa företag tenderar även att använda sig av avskrivningsmetoder som 

resulterar i ett högre redovisat resultat inom företagets redovisning. 
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3.3.4 A priori-modell  

Denna modell redogör för vilka faktor som kan tänkas påverka företagens redovisning och 

tillämpning av komponentmetoden. Den bygger dels på tidigare forskning gällande faktorerna 

storlek, lönsamhet, ägarstruktur och skuldsättningsgrad. Andra faktorer som enkelhet, 

osäkerhet samt övrigt kan även vara faktorer som påverkar företagens redovisning, med 

anledning av att komponentmetoden är ett nytt fenomen med begränsade riktlinjer.  

 

Ogunba (2011) menade att enkelhet kan ses som en påverkande faktor genom att kritisera 

progressiv, linjär och degressiv avskrivningsmetod. Han beskriver hur dessa metoder 

tillämpas frekvent men att de innehar en låg följdriktighet och tillförlitlighet. Detta belyser 

hur företag tenderar att värdera enkelhet högt vid valet av avskrivningsmetod. Brouthers, 

O’Donnell och Hadjimarcou (2005) påvisar även hur osäkerheten kan knytas till mimetisk 

isomorfism inom institutionell teori, där företag tenderar att likna varandra inom sitt 

tillvägagångssätt. Enkelhet, osäkerhet och övriga faktorer har inte undersökts i denna studie 

med anledning av att studien är utformad genom en dokumentstudie. Nedan presenteras en 

modell som redogör för vilka faktorer samt teorier som kan tänkas påverka företagens 

komponentindelning.    
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Modell 3: A priori-modell 

Not 1. De gråa cirklarna är faktorer som inte ingått i undersökningen. 

 

Enkelhet, osäkerhet och övriga faktorer är markerad med grått för att belysa att dessa inte 

kommer att studeras i följande studie. De faktorer som är markerade med blått, dvs. storlek, 

lönsamhet, ägarstruktur och skuldsättningsgrad kommer att undersökas närmare för att sedan 

kunna redogöra för hur dessa faktorer påverkar och förhåller sig till företagens 

komponentindelning. De två teorier som är markerade med rött, institutionell teori och 

agentteorin kommer att lyftas i studien med utgångspunkt på hur dessa kan påverka företagens 

komponentindelning.     

Komponent- 
indelning 

Storlek 

Lönsamhet 

Ägar- 
struktur 

Skuld- 
sättning 

1.  
Enkelhet 

1.  
Osäkerhet 

1. 
Övrigt 

Institutionell teori 

Agentteorin 
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3.3.5 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen är tänkt att ge läsaren en överblick över de faktorer som studerats 

inom denna studie samt vilken information som hämtats inom datainsamlingen. De faktorer 

som valts ut är storlek, lönsamhet, ägarstruktur samt skuldsättningsgrad. Målsättningen är att 

se om några eller någon av dessa faktorer påverkat fastighetsföretagens komponentindelning.  

Genom att operationalisera faktorerna i nedanstående modell kan faktorerna granskas på ett 

mätbart och tydligt sätt. För att kunna besvarar studiens forskningsfråga måste relevant data 

och information tas fram genom företagens årsredovisningar, vilket framgår i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 4: Undersökningsmodell 

 

Figuren visar att storlek utgörs av företagens balansomslutning, dvs. totala tillgångar. 

Lönsamhet mäts i avkastning på det egna kapitalet (resultat efter finansiella poster/justerat 

eget kapital) och ägarstruktur delas upp inom allmännyttiga och privata företag utifrån 

förvaltningsberättelsen. Skuldsättningsgraden beräknas med hjälp av formeln justerade 

skulder dividerat med justerat eget kapital. 

 

 

Faktorer 
Datainsamling: 

Årsredovisning 

Storlek 

Lönsamhet 

Ägarstruktur 

Skuldsättningsgrad 

Totala tillgångar 

Avkastning på EK 

Förvaltningsberättelse 

Justerade 

skulder/justerat EK 
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4. Empiri och inledande analys 

Empirin och den inledande analysen redogör för det material som samlats in genom 

dokumentstudien. Kapitlet inleds med en genomgång av materialet från årsredovisningarna 

följt av en analys av studiens bortfall. Detta kapitel avslutas med de korrelationstest som 

utförts. 

 

4.1 Data från dokumentstudie 

Empirisk data från dokumentstudien kommer att presenteras nedan utifrån studiens två första 

forskningsfrågor. Komponentindelningen diskuteras utifrån vilka och hur många komponenter 

företagen valt att tillämpa. Dessutom presenteras en tabell över förändringen av 

avskrivningskostnaden efter införandet av K3 och komponentavskrivning. 

 

4.1.1 Komponentindelning 

Diagrammet nedan redogör för vilka komponenter fastighetsföretagen väljer att dela in sina 

byggnader i. Då fastighetsföretagen tillämpar många olika benämningar har de vanligaste 

komponenterna valts ut, för bästa möjliga sammanställning.   

 

Diagram 1: Komponenter 
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Undersökningen visar att samtliga fastighetsföretag tillämpar komponenten ”stomme” vid 

indelningen. Två andra komponenter som är vanligt förekommande är ”tak” och ”fasad” som 

används av 96 % av företagen. Något som inte framgår i diagrammet är att tak och fasad även 

kan delas in i så kallade underkomponenter, beroende på vilket material som används. 

Företagen använder exempelvis tegel, betong, plåt och papp som underkomponenter till tak. 

Även fasad delas in i underkomponenter såsom tegel, plåt, trä och puts. Att dela in tak och 

fasad i dessa underkomponenter förekommer dock endast av ett fåtal företag. Installationer är 

den komponent som mest frekvent delas in i underkomponenter. 67 % av företagen använder 

underkomponenter som t.ex. el, rör, ventilation, VS (värme och sanitet) samt 

styr/övervakning. Efter den fjärde vanligast komponenten installation, sker ett stort hopp ner 

till komponenten fönster som delas in av 64 % av företagen. Därefter kommer restpost samt 

hiss/rulltrappor som används av 56 % respektive 50 % av företagen. De komponenter som 

används av mindre än 50 % av företagen är inre ytskikt (t.ex väggar och golv), kök och 

badrum. Något som anses vara utmärkande är att kök och badrum återfinns som centrala 

begrepp i det flesta fastigheter, dock är det bara 26 % respektive 21 % som valt att dela in 

dessa i betydande komponenter. 

 

Det andra diagrammet redogör för hur många komponenter fastighetsföretagen delat in 

byggnaden i. Den åskådliggör också en indelning av allmännyttiga och privata företag för att 

kunna se eventuella skillnader beroende av ägande. Vid jämförelse bör det dock beaktas att de 

allmännyttiga företagen utgör majoriteten av de företag som undersökts.  
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Diagram 2: Antalet komponenter 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av diagrammet skiljer sig antalet komponenter i stor utsträckning mellan 

företagen. De företag som har identifierat minst antal komponenter har 3 stycken, medan de 

företag som har identifierat flest har 19 stycken. Diagrammet ovan visar också en fördelning 

av allmännyttiga och privata företag, där en viss skillnad i antalet komponenter existerar. De 

allmännyttiga företagen tillämpar 3-19 komponenter medan de privata företagen delar in 

byggnaden i 4-12 komponenter, vilket betyder att de allmännyttiga företagen väljer att 

tillämpa fler komponenter än de privata. Medelvärdet för de allmännyttiga företagen är 

beräknat till 8,7 komponenter och för de privata företagen uppgår värdet till 7,7 komponenter. 

Även medelvärdet belyser att det finns en viss skillnad utifrån ägarförhållande. 
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4.1.2 Avskrivningskostnad 

Syftet med tabellen nedan är att beräkna och konstatera eventuella förändringar i 

avskrivningskostnaden efter införandet av komponentavskrivning. I tabellen sammanställs 

företagens avskrivningskostnad per kvadratmeter före respektive efter införandet av 

komponentavskrivning. Tabellen redogör även för skillnaden i både kronor och procent. Fyra 

olika statistiska mått har används i sammanställningen för att möjliggöra en förenklad 

jämförelse. Måtten som använts är medelvärde, median, max värde, min värde och 

standardavvikelse.     

 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 143,89 134,92 324,85 39,77 58,65 

Privata 199,54 134,01 538,79 56,56 162,03 

Samtliga  149,75 134,92 538,79 39,77 76,97 

Avskrivningskostnad per m2 med komponentavskrivning (kr) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 165,93 152,78 411,87 55,57 67,15 

Privata 255,87 169,07 610,56 67,77 174,25 

Samtliga 175,40 153,00 610,56 55,57 88,06 

Skillnad i avskrivningskostnad per m2 (kr) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 22,04 16,56 246,17 -159,34 43,40 

Privata 56,33 57,36 129,85 -26,07 47,69 

Samtliga 25,65 17,63 246,17 -159,34 44,91 

Skillnad i avskrivningskostnad per m2 (%) 
 Medelvärde Median Max värde Min värde Standardavvikelse 

Allmännyttiga 1,19 (Not 1) 1,13 2,53 0,51 (Not 2) 0,31 

Privata 1,43 1,40 2,40 0,86 0,41 

Samtliga 1,22 1,15 2,53 0,51 0,33 
Tabell 1: Avskrivningskostnad per m

2 

 

Not 1. Medelvärdet på 1,19 betyder att avskrivningskostnaden per kvadratmeter har ökat med 19 %. 

Not 2. Min värdet på 0,51 betyder att den lägsta avskrivningskostnaden per kvadratmeter har minskat 

med 49 %.   

 

 

 

 

 

Avskrivningskostnad per m2 med tidigare metod (kr)  

Antal företag: 114 st 

Allmännyttiga: 102 st 

Privata: 12 st 
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Det som framgår av tabellen är några intressanta skillnader som har uppstått efter införandet 

av komponentavskrivning, i förhållandet till tidigare metoder. Max- och minvärdet har efter 

införandet ökat och visar sig ha ett stort spann, där minsta värdet för samtliga företag ligger på 

55,57 kr per kvadratmeter och det högsta ligger på 610,56 kr per kvadratmeter. Detta kan 

jämföras med tidigare avskrivningsmetod där min- var 39,77 och maxvärdet var 538,79. 

Tabellen avslöjar även en ökning av medelvärde såväl medianen för avskrivningskostnaden, 

vilket skapar underlag för en fortsatt diskussion gällande skillnaden i avskrivningskostnad 

som faktiskt uppstått efter införandet. Medelvärdet för samtliga företag med den tidigare 

avskrivningsmetoden uppgick till 149,75 kr och har efter införandet uppgått till 175,40 kr per 

kvadratmeter. Detta styrker att avskrivningskostnaden per kvadratmeter faktiskt har ökat, 

skillnaden uppgår till 25,65 kr och 22 % för samtliga företag i förhållande till tidigare valda 

metoder. Tabellen visar även intressanta skillnader vid en mer ingående jämförelse mellan de 

allmännyttiga och de privata företagen. De privata företagens förändring genererar en ökning 

av avskrivningskostnaden på 56,33 kr och 43 %, medan de allmännyttiga företagen innehar en 

ökning av kostnaden på 22,04 kr respektive 19 % per kvadratmeter. Tabellen belyser även hur 

standardavvikelsen för samtliga företag uppgår till 33 %, vilket påvisar en relativt stor 

spridning företagen emellan. Sammanfattningsvis har avskrivningskostnaden ökat för 

samtliga företag, vilket för oss vidare mot ett fortsatt resonemang om vad detta kan tänkas 

medföra inom exempelvis förhållandet mellan aktivering och kostnadsföring. 

 

En förklaring till att avskrivningskostnaden har ökat är att företagen enligt empirin i allt större 

utsträckning efter införandet av komponentavskrivning valt att aktivera istället för att 

kostnadsföra utgifterna. Ett exempel på detta beskrivs nedan och är hämtad från ett av de 

undersökta företagens årsredovisning. Detta för att skildra hur förhållandet hos de flesta 

företag faktiskt sett ut. 

 

 

Utdrag 1: Effekt av K3 (Aktiebolaget bostäder i Lidköpings årsredovisning, 2014, s.29) 

 



47 

 

Flertalet företag beskriver hur avskrivningskostnaderna har ökat och underhållskostnaderna 

minskat beroende av införandet av komponentavskrivning. Vid studiens undersökning av 

fastighetsföretagen har det framställts att hela 75 % av företagen beskrivit i sin årsredovisning 

att företaget aktiverat i allt större utsträckning. 10 % av företagen beskriver att de sedan 

införandet kostnadsfört utgifterna för underhåll istället för att aktivera. Inom studien 

framkommer det även att cirka 15 % av företagen inte nämner någon effekt beroende av 

införandet. Studien belyser även att 47 % av de undersökta företagen redovisat en not med 

tillhörande information som beskriver effekten av införandet av K3. 

 

4.2 Korrelationstest 

För att kunna undersöka om faktorerna i A priori-modellen har någon påverkan på företagens 

komponentindelning har en korrelationsanalys genomförts med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. Tabellen nedan visar samtliga variabler i den lodrätta raden för att kunna avläsa hur 

stark eller svag korrelation den specifika variabeln har gentemot komponentindelningen. 

Genom "Pearson Correlation" framgår om ett starkt eller svagt samt positivt eller negativt 

samband finns. Korrelationstestet innefattar 135 stycken fastighetsföretag och en 

sammanställning av det test som gjorts presenteras nedan.  

 

 Komponenter 

Storlek Pearson Correlation  ,073 

Lönsamhet Pearson Correlation -,050 

Skuldsättningsgrad Pearson Correlation -,030 

Tabell 2: Sammanställt korrelationstest utifrån SPSS 

 

Som framgår av tabellen ovan är korrelationskoefficienten för samtliga variabler väldigt lågt i 

förhållande till företagens antal komponenter. För att kunna konstatera ett starkt samband ska 

korrelationskoefficienten ha ett värde intill +1 eller -1, vilket ingen av variablerna uppfyller i 

ovanstående tabell. Storlek har en korrelationskoefficient på 0,073, lönsamhet -0,050 och 

skuldsättningsgrad -0,030, vilket tyder på en väldigt låg korrelation. Den låga korrelationen 

kan grunda sig på att företagens komponentindelning skiljer sig väsentligt oberoende av 

företagens storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad. Följande resonemang diskuteras 

närmare i kommande kapitel. 
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4.3 Bortfallsanalys 

Utifrån urvalet på 242 företag har studien haft ett bortfall på 107 stycken företag. Denna siffra 

är väldigt hög i jämförelse med att dokumentstudier generellt sett har en låg grad av bortfall. 

Detta genom rapporternas tillgänglighet, hittas en rapport kan den räknas in och tillämpas 

direkt inom studien. Dock har detta inte varit fallet inom denna studie beroende av olika 

förhållanden. Bortfallet har utgjorts av att flertalet företag beskrivit att de tillämpat K3 och 

komponentavskrivning, men trots detta inte gjort någon indelning i årsredovisningen. Det har 

gjort att företagen hamnat under bortfall, då komponenterna inte gått att avläsa. Den andra 

förklaringen till bortfallet är att privata företag frivilligt valt att tillämpa K4-regelverket och 

redovisa i enlighet med IFRS. Detta bortfall har drabbat den privata andelen av företag i stor 

utsträckning. Företag har genom mail kontakt framfört att förklaringen till detta fenomen 

anses bottna i att K3 inte är värt mödan med anledning av att kostnaden och den ökade 

arbetsbördan väger över de fördelar som finns med det nya regelverket. Stark kritik har riktas 

mot K3 och komponentavskrivning samtidigt som företagen påvisat hur de istället föredragit 

att redovisa enligt K4. Det förekommer även bortfall beroende av att studien har genomförts 

innan slutdatum har passerat för senaste inlämning av årsredovisning, vilket gör att en del 

årsredovisningar inte har funnits tillgängliga 

 

Diagrammet nedan visar en fördelning av de allmännyttiga och privata företagen som 

undersökts i denna studie.  

 

 

Diagram 3: Fördelning av allmännyttiga och privata företag 
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Bortfallet har resulterat i en fördelning på 83 % allmännyttiga och 17 % privata företag. Som 

beskrivits ovan har flertalet privata företag frivilligt valt att tillämpa K4, vilket varit en 

bidragande faktor till det stora bortfallet. Nedan åskådliggörs ett utdrag från ett privat företags 

årsredovisning som belyser att de istället föredragit att redovisa i enlighet med RFR 2, utgivet 

av Rådet för finansiell rapportering, vilket gör företaget tvungen till att lämna samtliga 

upplysningar som IFRS kräver. 

 

 

Utdrag 2: Frivillig tillämpning av IFRS (Fastighets AB Ostbrickans årsredovisning, 2014, s.7) 

 

Efter att ha granskat samtliga årsredovisningar har det noterats att flertalet privata företag som 

ingår i en IFRS-koncern övervägt att tillämpa RFR 2 vid upprättande av sin årsredovisning för 

2014. K3 redovisningens största hemvist visar sig därför vara hos de allmännyttiga företagen 

med anledning av att de inte har alternativet att tillämpa IFRS.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet tillsammans med de teorier som 

presenterats i referensramen. Analysen är uppbyggd efter studiens tre forskningsfrågor och 

ämnar till att återkoppla och besvara studiens syfte.  

 

5.1 Hur delar fastighetsföretagen in sina byggnader i olika komponenter? 

Resultatet visar att fastighetsföretagens indelning av komponenter skiljer sig åt väsentligt. 

Medan några företag väljer att göra en övergriplig indelning, väljer andra att göra en mer 

detaljerad indelning genom att bryta ner byggnaden i fler komponenter. Bortsett från mark, 

markanläggning och markinventarier används fem andra komponentklasser utifrån SABO:s 

och fastighetsägarnas rekommendationer såsom stomme, tak, fasad, inre ytskikt och 

installation. Enligt dessa riktlinjer anses ett företag att minst dela upp byggnaden i stomme, 

tak och fasad då dessa anses vara betydande komponenter med väsentligt olika 

nyttjandeperioder.  

 

Resultatet från datainsamlingen visar att samtliga företag tillämpar komponenten stomme 

medan tak och fasad används av 96 % av företagen. Minoriteten av de företag som undersökts 

väljer även att dela in byggnaden i underkomponenter. SABO och fastighetsägarna påvisar att 

underkomponenter kan tillämpas då företagen använder olika typer av materialval. Detta med 

anledning av att skillnader föreligger gällande materialens livslängd, exempelvis fasader av 

sten har längre livslängd än träfasader eller fasader med ytskikt av puts eller plåt (SABO, 

1993). Trots detta väljer en klar minoritet att dela in byggnaden i underkomponenter såsom 

tegel, betong, plåt, papp, trä och puts. Antalet komponenter varierar mellan 3-19 stycken, 

vilket påvisar att företagen gör väldigt stora skillnader i bedömningen gällande vad som anses 

vara en betydande komponent. Enligt Stárová och Čermáková (2010) kan anledningen till 

detta vara att den nya avskrivningsmetoden leder till subjektiva bedömningar, då vaga 

riktlinjer finns för hur uppdelningen av komponenter bör ske.  

 

Företagens subjektiva bedömningar kan också kopplas till institutionell teori och mimetisk 

isomorfism som beskrivs av DiMaggio och Powell (1983). Teorin som handlar om att företag 

tenderar att bli mer homogena genom påverkan utifrån omgivningens förväntningar kan 

kopplas till den problematik som finns genom den nya komponentmetoden. Efter att samtliga 



51 

 

årsredovisningar granskats har det uppmärksammats att ett flertal allmännyttiga företag har en 

identisk indelning, vilket tyder på att företagen påverkats av andra företag eller 

branschorganisationer som bland annat SABO. Ju större osäkerhet ett företag upplever ju mer 

kommer de försöka ta efter och kopiera andra (DiMaggio och Powell, 1983). En osäkerhet 

kan råda med anledning av att den nya komponentmetoden bidragit med många nya 

förändringar. Mizruchi och Fein (1999) och Deegan och Underman (2011) beskriver 

tvingande isomorfism vilket kan kopplas till att komponentavskrivning är tvingande för de 

företag som tillämpar K3 och på så vis utsätts företaget för påtryckningar då de indirekt 

tvingas till att rapportera tänkbara komponenter för att tillgodose vissa intressenter.  

  

Resultatet från datainsamlingen visar att det finns en skillnad beroende på företagets 

ägarstruktur. De allmännyttiga företagen delar generellt in sina byggnader i fler komponenter 

än de privata företagen. Medelvärdet för de allmännyttiga företagen är 8,7 medan medelvärdet 

för de privata företagen är 7,7. I snitt delar de allmännyttiga företagen in byggnaden i en mer 

komponent än de privata företagen. Spannet mellan 4-19 komponenter respektive 3-12 

komponenter bevisar även att de allmännyttiga tenderar att dela in byggnaden i allt fler 

komponenter. Detta betyder att de allmännyttiga företagen är något mer detaljerad och 

noggrann i sin komponentindelning. Förklaringen till detta kan enligt Chan (2003) och 

Tagesson et al. (2009) vara att den offentliga sektorn har utgångspunkt inom accountability-

perspektivet, dvs. att upptäcka andra delar än bara den ekonomiska, såsom politiska och 

sociala förhållanden. Även Rainey och Bozeman (2000) har uppmärksammat skillnaden i 

redovisningen mellan offentliga och privat ägda företag och menar att den offentliga sektorn 

agerar med större ärlighet och öppenhet än de privata företagen. Denna förklaring kan därmed 

kopplas till att de allmännyttiga företagen generellt delar in byggnaden i något fler 

komponenter än de privata företagen.  

 

Kritiken mot K3 och komponentavskrivning har främst kopplats till att fastigheter är 

komplexa tillgångar och att införandet därmed blir mycket administrativt betungande. Genom 

att dela in byggnaden i fler komponenter kommer således den administrativa bördan och 

kostnaderna att öka.  Att de allmännyttiga företagen trots ökade administrativa kostnader 

väljer att dela in byggnaden i fler komponenter än de privata företagen, kan vara en förklaring 

till att de har sin utgångspunkt inom accountability-perspektivet och inte ser vinstmaximering 

som enda fokus. Enligt Rainey och Bozeman (2000) utsätts de offentliga företagen för hårdare 

granskning, vilket gör att företagen inte kan dölja information i samma utsträckning som de 
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privata. Detta kan därmed vara anledningen till att de allmännyttiga varit mer detaljerad och 

noggrann i sin komponentindelning. Även Gelb (2000) påvisar sambandet mellan ägarstruktur 

och redovisning och hävdar att de offentliga företagen tenderar att ha en mer detaljerad 

redovisning.  Redovisningen skiljer sig dels utifrån att offentliga och privata företag utgörs av 

olika intressenter (Clarkson, 1995; Nobes, 1998). De allmännyttiga företagen ägs av 

kommunen och därmed indirekt av folket, vilket gör att de innehar många externa 

intressenter. Vidare belyser Nobes (1998) att ett företag med många externa ägare tenderar att 

ge ut mer detaljerad information med anledning av att folket inte har någon nära relation till 

företaget. Detta kan även kopplas till agentteorin som Deegan och Underman (2000) och 

Jensen och Meckling (1976) beskriver och bygger på antagandet om viljan att tillhandahålla 

varierande detaljnivå inom företagets rapporter. De beskriver vidare att det finns ett behov av 

att ge ut detaljerad information för att minska eventuella agentkostnader som kan uppstå när 

det finns en större distans mellan ägare och ledningen. Allmännyttiga företag har ett mer 

komplext ägandeförhållande med anledning av den distans som råder, vilket kan vara en 

ytterligare förklaring till att de allmännyttiga företagen väljer att dela in byggnaden i fler 

komponenter. 

 

Som tidigare nämnts visar resultatet att fastighetsföretagens indelning av komponenter skiljer 

sig åt väsentligt, då några företag väljer att göra en övergripande indelning och andra en mer 

detaljerad. Tidigare studier av Fields et al (2001) och Holthausen och Leftwich (1983) har 

påvisat att det finns ett samband mellan företagets storlek i förhållande till genomförda 

redovisningsval och tillvägagångssätt. Även Tagesson et al. (2009) beskriver att större företag 

anses vara med benägen att frivilligt lämna mer detaljerad information till utomstående parter. 

För att få särredovisa ska komponenterna vara betydande och inneha väsentligt olika 

nyttjandeperioder, därefter ger komponentmetoden ett utrymme för egna bedömningar då 

företaget själva kan välja i vilken utsträckning de ska dela upp byggnaderna (Drefeldt och 

Törning, 2013). Korrelationstestet som gjort mellan företagens storlek och antal komponenter 

visar en korrelation på 0,073, vilket är ett svagt positivt samband. Resultatet påvisar därmed 

att det statistiskt sett inte går att säkerhetsställa att företagens storlek påverkar antalet 

komponenter, vilket talar emot tidigare forskning.  

 

Chavent et al. (2006) belyser också att detta kan kopplas till agentteorin och dess antagande 

om att större företag innehar en större risk för informationssymmetri parter emellan samt att 

detta kan motverkas genom att öka redovisningsinformationen. Utifrån tidigare forskning 
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anses storleken vara en påverkande faktor vid företagens redovisningsval. I normala fall kan 

det tänkas att större företag som fogar över betydligt fler byggnader bör dela in dessa i allt fler 

komponenter och tillämpa ytterligare avskrivningsplaner. Resultatet påvisar dock att stora 

såväl som de mindre fastighetsföretagen delar in sina byggnader i en likartad uppdelning av 

komponenter. Storleken utgör således inte en påverkande faktor vid indelningen, genom att 

mindre företag kan dela in i många komponenter och större i ett mindre antal, samma 

förutsättningar gäller vid en omvänd situation. 

 

Tidigare studier av Tagesson et al. (2009) och Hackston och Milne (1996) visar att lönsamma 

företag tenderar att frivilligt ge ut detaljerad information för att vara tillmötesgående och 

öppna mot sina intressenter. Stora och lönsamma företag beskrivs vara beroende av sina 

intressenter och vill därmed leva upp till de krav som ställs på redovisningen. Tanken är att 

stärka sin position och tillgodose sina inflytelserika intressenter. Korrelationstestet som gjort 

mellan företagens lönsamhet och antal komponenter visar en korrelation på -0,050, vilket är 

ett svagt negativt samband. Resultatet påvisar därmed att det statistiskt sett inte går att 

säkerhetsställa att företagens lönsamhet påverkar antalet komponenter, vilket talar emot 

tidigare forskning.  

 

Burgstahler och Dichev (1997) belyser att företagen tenderar att undvika att presentera 

negativa eller sämre resultat än tidigare, något som kan leda till att resultatet manipuleras. 

Bowen et al. (1995) beskriver vidare att de företag som redovisar ett högre resultat innehar en 

lägre transaktionskostnad till intressenterna, dels genom bättre villkor hos långivare. Utifrån 

tidigare resonemang förväntas lönsamhet vara en påverkande faktor med förklaring att 

företagen tenderar att manipulera resultatet. Företagen har utifrån detta en förmåga att påverka 

resultatet med avskrivningskostnaden, vilket kan bli aktuellt för ett lönsamt företag såväl som 

ett mindre lönsamt företag. Avskrivningskostnaden har förmågan att minska och trycka ner ett 

resultat och även vid minskad avskrivning tendera att ge ett högre resultat. Införandet av K3 

och komponentavskrivning har bidragit till att de flesta företag uppnår ett ökat resultat 

beroende av att de aktiverar utgifter som tidigare kostnadsförts. Resultatet av studien påvisar 

dock inget samband mellan lönsamhet och den komponentindelning som genomförts. Studien 

konstaterar att lönsamma och mindre lönsamma företag delar in komponenter på likartat sätt, 

vilket gör att lönsamheten inte utgör en påverkande faktor.  
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Tidigare studier av Dey et al. (2007) och Skinner (1993) påvisar hur företag med hög 

skuldsättningsgrad under vissa omständigheter väljer redovisningsmetoder som anses vara 

resultathöjande. Detta med anledning av att det finns en vilja att i framtiden skapa sig 

möjligheten att låna mer pengar till verksamheten. Företag intresserar sig därmed för 

tillvägagångssätt som genererar en positiv inverkan på resultatet utan att påverka 

beskattningen. Korrelationstestet som gjorts mellan företagens skuldsättningsgrad och antal 

komponenter visar en korrelation på -0,030, vilket är ett svagt negativt samband. Resultatet 

påvisar därmed att det statistiskt sett inte går att säkerhetsställa att företagens 

skuldsättningsgrad påverkar antalet komponenter, vilket talar emot tidigare forskning. Utifrån 

Dey et al. (2007) ger högre resultat beroende av lägre avskrivningar inte någon påverkan på 

beskattningen av företaget. Enligt tidigare fört resonemang tenderar företag med hög 

skuldsättningsgrad att välja resultat höjande metoder, vilket kan kopplas till att ett företag 

med hög skuldsättningsgrad tillämpar få komponenter. Studien visar dock att det inte går att 

avläsa något samband mellan företagens skuldsättningsgrad och komponentindelning. 

Anledning är att företag med hög skuldsättningsgrad kan dela in i flertalet komponent och 

företag med lägre skuldsättningsgrad i färre komponenter, samma sak ur ett omvänt 

perspektiv. Resultatet påvisar därigenom att företagens indelning inte är beroende av vilken 

skuldsättningsgrad företaget innehar.  

 

5.2 Har avskrivningskostnaden förändrats i förhållande till den tidigare 

metoden?  

Utifrån tabell 1 som behandlar avskrivningskostnaden konstaterades intressanta skillnader 

efter införandet av K3 och komponentavskrivning. Min- och maxvärdet har ökat i förhållandet 

till tidigare metoder och medelvärdet har stigit med 25,65 kr respektive 25 %.  Nordlund och 

Lundqvist (2010) beskrev denna utveckling och påvisade hur avskrivningarna inom 

fastighetsbranschen inte avspeglat förslitningen på byggnaderna. De menade även att detta 

resulterat i en allt för låg avskrivningstakt och med införandet av komponentavskrivning 

skulle resultatet bli högre avskrivningskostnader och kortare avskrivningstider. Nordlund och 

Lundqvist (2010) belyste att detta var en nödvändig förändring beroende av att inom 

fastighetsbranschen var avskrivningstakten så låg som 1 % och till med lägre i vissa fall, 

vilket resulterat i att avskrivningstiden uppgår till 100 år eller mer för byggnaden. I det flesta 

fall håller inte samtliga delar av byggnaden hela denna livslängd och byts därför ut successivt 

i tidigare skeenden, vilket påvisar vikten av införandet av K3 och komponentavskrivning. 
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Studien har konstaterat att så är fallet, införandet av komponentavskrivning har genererat 

högre avskrivningskostnader inom företagens redovisning och beroende av detta avspeglas 

förslitningen på tillgången på ett mer trovärdigt och rättvisande sätt. Stárová och Čermáková 

(2010) menar att detta är ett resultat av införandet av komponentavskrivning, vilket i sin tur 

skapat en mer rättvisade bild av tillgångens förslitning. 

 

Wright (1964) menar att syftet med avskrivningar kan beskrivas som en process som 

återspeglar förslitningen av en tillgång, vilket ska kostnadsföras stegvis i förhållande till dess 

nyttjandeperiod. Andrew and Pitt (2006) menade på ett överensstämmande sätt att syftet med 

avskrivningar är som en periodisering under nyttjandeperioden av tillgångens utgifter. Utifrån 

detta resonemang menar Stárová och Čermáková (2010) att traditionella avskrivningsmetoder 

inte avspelgat huvudsyftet med avskrivningar. Efter införandet av komponentavskrivning har 

avskrivningskostnaderna ökat, vilket styrker att fastighetsbranschen haft en för låg 

avskrivningstakt. Detta knyter an till ett resonemang om rättvisande bild och hur förslitningen 

skildras, vilket skapar ett jämnare resultat sett över flera år. Porwal (2001) hävdade att 

avskrivningsprocessen utgör en form av fördelning och inte värdering där den totala andelen 

avskrivningar ska fördelas över tillgångens nyttjandeperiod utifrån en planerad och 

konsekvent metod. Detta resonemang styrks av studien beroende av att införandet av 

komponentavskrivning har bidragit med ökade avskrivningskostnader och en högre 

avskrivningstakt. Fastigheterna delas in i komponenter med väsentligt olika nyttjandeperioder, 

vilket skapar en fördelning av utgifterna på betydande komponenter på ett mer detaljerat och 

planerat sätt. 

 

Resultatet från studien påvisar även skillnader gällande avskrivningskostnaden mellan de 

allmännyttiga och privata företagen som undersökts. De privata företagen har en ökning av 

avskrivningskostnaden med 56,33 kr och 43 %, vilket kan jämföras mot de allmännyttigas 

ökning på endast 22,04 kr och 19 % per kvadratmeter. Chan (2003) beskriver hur offentliga 

sektorn måste förebygga den ekonomiska förvaltningen av resurserna de fogar över och 

samtidigt upprätthålla den ansvarsskyldighet som medföljer. Detta kan ses som en förklaring 

till varför det skiljer sig mellan de olika ägarformerna, utifrån en mer noggrann bedömning 

och uppskattning av exempelvis livslängd. Rainey och Bozeman (2000) påvisade skillnader 

mellan företag beroende av ägande, som i sin tur kan påverka beslutsfattandet inom 

verksamheten. De menar även att offentliga sektorn förväntas vara mer öppen och ärliga inom 

sin redovisning än privata företag, vilket leder till en hårdare granskning av allmännyttiga 
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företag. Detta skulle kunna förklara skillnaden i avskrivningskostnaden genom att de 

allmännyttiga företagen varit lite mer noggranna och öppna vid sin komponentindelning, 

vilket även har uppenbarats vid granskningen av årsredovisningar vid exempelvis indelningen 

av komponenter. Standardavvikelsen för samtliga studerade företag har även varit utmärkande 

och uppgått till 33 %, vilket tyder på en stor spridning mellan de undersöka företagen. Detta 

fenomen skulle kunna förklaras med hjälp av Brouthers, O’Donnell och Hadjimarcou (2005) 

som belyser hur osäkerhet kan spela in vid tillämpning av en ny redovisningsmetod. 

 

Studien visar att den ökade avskrivningskostnaden kan härledas till att fastighetsföretagen 

aktiverar i allt större utsträckning istället för att kostnadsföra utgifter vid exempelvis 

underhåll av fastigheterna. Wood (2010) belyser hur det finns olika uppfattningar om 

gränsdragningen mellan vad som egentligen ska aktiveras och vad som är 

underhållskostnader. Han definierar underhållskostnader som utgifter för att hålla fastigheten i 

ett brukligt skick medan investering definieras som förbättringar eller värdeökande åtgärder 

som förlänger livslängden för fastigheten. Studiens resultat påvisar att gränsdragningen 

mellan aktivering och vad som ska kostnadsföras har varierat mellan företagen, dock har 

majoriteten av företagen aktiverat i allt större utsträckning efter införandet. Dennis-Escoffier 

(2014) hävdade att utgifter som aktiveras ska innebära en permanent förbättring eller ändring 

av fastigheten och underhåll som utgifter som anses vara återkommande för företaget. 

Studiens undersökning av avskrivningskostnaden och förhållandet till gränsdragningen kan 

tydligt styrkas utifrån företagens tillvägagångssätt. Majoriteten av företagen har ökade 

avskrivningskostnader och minskade underhållskostnader beroende av införandet av K3 och 

komponentavskrivning. 75 % av företagen påvisar i deras årsredovisningar att de aktiverar i 

större utsträckning och 10 % av företagen kostnadsför utgifterna i större utsträckning sedan 

införandet. Studiens resultat påvisar även att 15 % av företagen inte beskriver någon effekt 

beroende av införandet och att 47 % redovisar effekten av införandet av K3 ur ett finansiellt 

perspektiv i form av en not, något som underlättar och skapar en allt mer rättvisande bild av 

verksamheten. Detta resonemang kan knytas till Nordlund (2010) och modell 2 i studien som 

påvisar sambandet mellan värdering, gränsdragningen samt den ekonomiska livslängden, 

vilka samtliga innefattas av god redovisningssed och rättvisande bild. 

 

Sammanfattningsvis kommer en ökad avskrivningskostnad per kvadratmeter förmodligen 

resultera i förhöjda hyror för olika hyresgäster runt om i Sverige. Detta är något som vi 

konstatera utifrån SABO:s (2015) överenskommelse om hyreshöjningar, där det framgår 
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hyreshöjningar på mellan 5-30 kr och ett snitt på 11,70 kr inom olika allmännyttiga 

fastighetsföretag. Detta kan jämföras mot studiens resultat på 16,56 kr högre 

avskrivningskostnader för allmännyttiga och 17,63 kr för samtliga företag efter införandet. 

Studiens resultat påvisar en högre avskrivningskostnad vilket kan härledas till att företag 

aktiverar i allt större utsträckning. Detta kan ställas i förhållande till den hyreshöjning som 

SABO påvisar enligt överenskommelsen. Det styrker kopplingen mellan den förhöjda 

avskrivningskostnaden och de ökade hyreskostnader som kommer att drabba hyresgäster runt 

om i Sverige. För en person som hyr en 2a på 60 kvadrat kan konsekvensen bli en ökning på 

hela 1 058 kr i månaden. 

 

5.3 Vilka faktorer kan tänkas påverka eventuella skillnader i 

fastighetsföretagens komponentindelning? 

I avsnitt 3.3.4 presenterades en A priori-modell med faktorer som kan tänkas påverka 

företaget och dess komponentindelning. Nedan åskådliggörs en A posteriori-modell som 

utifrån resultatet visar vilka faktorer som påverkat företagen. De gröna cirklarna belyser de 

faktorer som haft inverkan på företagens indelning av byggnad, medan de röda visar de 

faktorer som enligt resultatet inte haft någon inverkan. De gula cirklarna visar eventuella 

faktorer som kan tänkas påverka företagets indelning men som inte undersökts i denna studie. 

Modellen nedan är en sammanställning av de faktorer som diskuterats i avsnitt 5.1 
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Modell 5: A posteriori-modell 

Not 1. De gula cirklarna är faktorer som inte ingått i undersökningen. 

Not 2. Ett samband finns mellan ägarstruktur och komponentindelning. 

 

Tidigare forskning visar att storlek, lönsamhet, ägarstruktur och skuldsättningsgrad har 

inverkan på företagens redovisningsval och tillämpning. Resultatet från denna studie bevisar 

att ägarstruktur är den enda faktorn som har en inverkan på företaget och dess 

komponentindelning. Det går inte utifrån denna studie att påvisa att storlek, lönsamhet och 

skuldsättningsgrad påverkar företagen i deras redovisningsval och tillämpning, vilket är 

anledningen till att dessa är markerade med rött. Dessa tre går emot tidigare forskning som 

hävdar att faktorerna har en inverkan på företagens redovisning. Då ämnesområdet är relativt 

nytt och begränsad forskning finns inom ämnet bör resultatet beaktas med viss försiktighet. 

Som tidigare nämnts visar resultatet att fastighetsföretagens indelning av komponenter skiljer 

sig åt väsentligt. Detta oberoende av vilken storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad 

företagen har, vilket resulterar i att ett samband inte kan utläsas.  
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6. Slutsats 

I slutsatsen besvaras studiens tre forskningsfrågor. En återkoppling av syftet görs också för 

att visa att detta uppfyllts. Ett praktiskt såväl teoretiskt resultat ges med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna. Den avslutande diskussionen knyter samman resultaten och de effekter 

som dessa kan tänkas medföra. Avslutningsvis framställs en metodreflektion samt förslag på 

vidare forskning inom området.   

 

6.1 Praktiskt resultat 

Den genomförda studien har funnit två praktiska resultat som är utformade efter studiens två 

första forskningsfrågor. De praktiska resultaten omfattar slutsatser grundande på hur 

fastighetsföretagen delar in sina byggnader samt om avskrivningskostnaden förändrats i 

förhållande till den tidigare avskrivningsmetoden. 

 

 Indelningen av byggnader i olika komponenter skiljer sig 

 

Studien visar att fastighetsföretagens komponentindelning skiljer sig åt, vilket innebär att 

det finns skillnader i bedömning om vad som anses vara en betydande komponent. Några 

företag gör en detaljerad indelning med underkomponenter medan flertalet gör en 

övergripande indelning. Studien visar också att de allmännyttiga företagen har en tendens 

att dela in byggnaden i fler komponenter än de privata företagen. Detta tyder på att de 

allmännyttiga företagen är mer noggrann i sin indelning, vilket kan grunda sig i att de 

granskas hårdare och har fler externa intressenter än de privata företagen. 

 

 Avskrivningskostnaden har ökat i förhållande till den tidigare metoden 

och företagen aktiverar i allt större utsträckning 

 

Studien visar i enlighet med Nordlund och Lundqvist (2010) att avskrivningskostnaden 

har ökat efter införandet av K3 och komponentavskrivning. Innan införandet och enligt 

tidigare avskrivningsmetoder hade privata en allt högre avskrivningskostnad än de 

allmännyttiga per kvadratmeter. Efter införandet har skillnaden blivit allt större och de 

privata företagen har fortfarande en högre avskrivningskostnad i förhållande till de 

allmännyttiga. Resultatet av studien påvisar beroende av detta en ökning gällande 

avskrivningskostnaden för allmännyttiga såväl som de privata företagen. Detta kan 

härledas till Nordlund och Lundqvist (2010) som beskriver att avskrivningstakten har 
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tenderat att vara allt för låg för både de allmännyttiga och privata företagen, vilket nu efter 

införandet av komponentavskrivning uppgått till en allt mer realistisk nivå. Studien 

påvisar även i linje med Stárová och Čermáková´s (2010) resonemang att införandet av 

komponentavskrivning har bidragit med bättre förutsättningar för att avspegla tillgångens 

förslitning över dess livslängd och på så sätt resulterat i en allt mer rättvisande bild. 

Resultatet av studien påvisar även ett samband mellan ökade avskrivningskostnader och 

förhöjda hyror för hyresgäster runt om i Sverige. Detta grundas med stöd av SABO:s 

(2015) överenskommelse om hyreshöjningar. 

     

6.2 Teoretiskt resultat 

Studien ämnar även till att lämna ett teoretiskt resultat som är utformat efter studiens tredje 

forskningsfråga som berör påverkande faktorer. Det teoretiska resultatet omfattar slutsatser 

grundade inom huruvida det stödjer alternativt motsäger tidigare forskning.   

 

 Ägarstruktur påverkar företagens komponentindelning 

 

Att komponentindelning skiljer sig åt överensstämmer med tidigare studier av Stárová och 

Čermáková (2010) som beskriver att problematiken med den nya avskrivningsmetoden 

har kretsat kring många subjektiva bedömningar. Studien visar att ägarstrukturen påverkar 

företagens indelning av komponenter, då de allmännyttiga företagen har en tendens att 

dela in byggnaden i fler komponenter än de privata företagen. En förklaring till att de 

allmännyttiga företagen gör en mer detaljerad och noggrann indelning kan enligt Chan 

(2003) och Tagesson et al. (2009) vara att de allmännyttiga företagen som ägs av 

kommunen har utgångspunkt inom accountability-perspektivet genom att upptäcka andra 

dimensioner än den ekonomiska såsom politiska eller sociala förhållanden.        

 

 Storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad påverkar inte företagens 

komponentindelning 

 

Studien visar att det inte finns något samband mellan företagens storlek och antalet 

komponenter som byggnaden delas in i. Detta talar emot tidigare studier av Fields et al. 

(2001) och Holthausen och Leftwich (1983) som påvisar att ett positivt samband finns 

mellan storlek och genomförda redovisningsval och tillvägagångssätt. Det går därmed inte 

med denna studie att styrka Tagessons et al. (2009) antagande om att större företag lämnar 
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mer detaljerad information till utomstående parter. Studien fann inte heller något påvisat 

samband mellan företagens lönsamhet och antalet komponenter. Detta resultat talar emot 

Tagessons et al. (2009) och Hackston och Milnes (1996) tidigare studier om att stora 

lönsamma företag anses vara beroende av sina intressenter och därav vill leva upp till de 

krav som ställs på redovisningen. Studiens resultat påvisar inte heller något samband 

mellan företagens skuldsättningsgrad och antal komponenter, vilket betyder att den inte 

kan styrka tidigare teorier av Dey et al. (2007) om att företag med hög skuldsättningsgrad 

väljer redovisningsmetoder som anses vara resultathöjande. 

 

6.3 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis lyfts blicken från resultaten för att beskriva vad som faktiskt påverkats och 

förändrats efter införandet av komponentavskrivning. Indelningen av betydande komponenter 

skiljer sig mellan de allmännyttiga och privata företagen. Detta fenomen kan förklaras utifrån 

tidigare forskning där allmännyttiga företag anses vara mer noggranna, har fler intressenter 

och utsätts för hårdare granskning än de privata företagen. Efter att sambandet mellan 

ägarstruktur och komponentindelning konstaterats har tendenser till ett allt mer negativt 

förhållningssätt till införandet kunnat utläsas hos de privata företagen, vilket kan förklara 

skillnaderna mellan deras subjektiva bedömningar. 

 

Detta har medfört ett resonemang om varför ägarstruktur är den enda faktorn som faktiskt 

påverkat komponentindelningen och vad som kan tänkas förklara varför de övriga inte 

påverkat. En förklaring till detta är att marknadssituationen skiljer sig, den som förekommer i 

Sverige behöver inte vara densamma som där forskningen tagits fram. Detta får konsekvenser 

genom att studiens resultat avviker från tidigare forskning gällande de faktorer som inte 

påverkat komponentindelningen. En ytterligare förklaring kan härledas till att de 

allmännyttiga bolagen har monopolistiska förutsättningar, vilket leder till att de inte kan äga 

fastigheter på annan ort utan endast på etableringsorten. Samhället som helhet är under 

ständig utveckling och förändring, vilket även de styrker varför dessa faktorer inte påverkat 

komponentindelningen samt skiljer sig i förhållande till tidigare forskning.    

 

Avskrivningskostnaden har ökat beroende av införandet av komponentavskrivning för 

allmännyttiga såväl privata företag, vilket bidrar till ett resonemang om för- och nackdelar. 

Fördelar som uppstått beroende av införandet kan beskrivas som att företagen aktiverar de 
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utgifter som tidigare kostnadsförts i allt större utsträckning. Detta fenomen resulterar i en 

bättre periodisering av tillgångarnas förslitning inom företagens redovisning. De skapar även 

förutsättningar att avspegla företagens resultat utifrån att en allt mer rättvisande bild och 

påverkan på ekonomistyrningen inom företagen. Nackdelar som kan härledas utifrån 

införandet är exempelvis att hyreskostnaden kommer att drivas upp. Detta beroende av den 

ökade aktiveringen som påverkat avskrivningskostnaden och i sin tur resultatet. De ökade 

hyreskostnaderna kommer förmodligen drabba hyresgäster hos de privata företagen hårdare 

eftersom de innehar högre avskrivningskostnader än de allmännyttiga företagen. Sannolikt 

kommer nettoeffekten beroende av större aktiveringsgrad än avskrivningskostnader resultera i 

ett ökat resultat hos företagen. Detta är dock förmodligen endast för de första kommande åren 

efter införandet, vilket slutligen kommer övergå i ökade avskrivningar. 

 

6.4 Metodreflektion 

Inom detta avsnitt presenteras och diskuteras olika reflektioner med utgångspunkt på 

genomförandet och metoden som tillämpats vid utförandet av studien. Dokumentstudie är 

som tidigare nämnt generellt sett förknippad med en låg grad av bortfall. Denna studie har 

dock haft ett bortfall på 107 stycken företag beroende av olika påverkande faktorer. Dessa 

faktorer innefattas av att företag som tillämpat K3 men inte delat in byggnaden i några 

komponenter. Då inga komponenter kunnat utläsas i årsredovisningarna har detta resulterat i 

ett bortfall. Dokumentstudien har även resulterat i att flertalet årsredovisningar inte tillämpats 

beroende av att ett flertal privata företag valt att redovisa i enlighet med IFRS. Detta har 

resulterat i att årsredovisningarna inte kunnat användas i studiens undersökning och därmed 

klassats som bortfall. En ytterligare begränsning som dokumentstudien medfört är att en del 

årsredovisningar inte har funnits tillgängliga att studera beroende av tidsfristen för 

examensarbetet och att slutdatumet för inlämningen av årsredovisningarna inte passerat. 

 

Resultatet anses vara möjligt att generalisera till den totala populationen, dock bör resultatet 

för de privata företagen antas med viss försiktighet eftersom andelen allmännyttiga företag är 

betydligt större än andelen privata. Det finns även en begränsning i form av generalisering till 

andra branscher eftersom denna studie endast innefattar fastighetsbranschen. Denna bransch 

är i större utsträckning utsatt för komponentavskrivning eftersom fastighetsföretagen innehar 

en mängd anläggningstillgångar i form av byggnader, vilket gör situationen allt mer komplex.  
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Studien har som tidigare nämnt inte funnit något samband mellan faktorerna storlek, 

lönsamhet och skuldsättningsgrad i förhållande till den komponentindelning som företagen 

utfört. Detta resultat anses gå emot tidigare forskning inom området, vilket genererar att ett 

visst mått av försiktighet bör antas eftersom fler studier behövs innan det kan säkerhetsställas. 

Studien har även utförts under en tidsfrist som har begränsat tillvägagångssättet, då samtliga 

tänkbara påverkande faktorer inte blivit undersökta i studien. Detta resulterar i att andra 

faktorer kan tänkas påverka den komponentindelning som fastighetsföretagen utfört. Enkelhet 

och osäkerhet har inte kunnat undersökas med anledning av den begränsning som 

dokumentstudien medfört. Ett alternativ hade varit att tillämpa en enkätundersökning vid 

sidan av dokumentstudien för att bidra med ett komplement till att undersöka faktorer som 

enkelhet och osäkerhet. Detta har inte har kunnat genomföras på grund av tidsfristen för 

uppsatsen och att tanken uppkom i ett allt för sent skeende av den utförda studien. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har involverat kontakt med ett antal företag, där det framkommit att en mängd 

privata företag valt att redovisa i enlighet med IFRS istället för att tillämpa K3-regelverket. 

Detta skulle vara intressesant att undersöka närmare med avseende på varför privata företag 

valt IFRS och varför inte K3 ansetts vara fördelaktigt. Vilken förändring bör ske för att dessa 

privata företag ska överväga att istället tillämpa K3 samt vilka för- och nackdelar finns med 

regelverket.  

 

Utifrån denna studie skulle det vara intressant att om ett antal år undersöka om regelverket har 

förändrats efter införandet. När något är nytt anses det sällan vara perfekt, vilket kan leda till 

ett behov av förändring. Har någon förändring genomförts för att få fler privata företag att 

redovisa i enlighet med K3. Den här studien har inte kunnat styrka sambandet mellan faktorer 

som storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad i förhållande till den komponentindelning som 

företagen valt att genomföra. Resultatet går som tidigare nämnt emot tidigare forskning inom 

området och skapar förutsättningar för att undersöka vilka faktorer som faktiskt påverkat, 

vilket även kan innefatta faktorer som inte berörts inom denna studie. 
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