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Sammanfattning  

 

Syfte: Från den 1 januari 2014 är det obligatoriskt för alla stora, onoterade företag att 

tillämpa regelverket K3. Fastighetsföretag blir direkt påverkade, i och med skyldigheten 

att tillämpa komponentavskrivning på sina fastigheter. Utifrån detta har studiens syfte 

tagits fram, vilket är att beskriva hur fastighetsföretagen har tillämpat K3-regelverket, 

med avseende på komponentmetoden och dess indelning. Vidare är syftet att undersöka 

om avskrivningskostnaden eventuellt har förändrats samt undersöka vilka faktorer som 

kan förklara komponentindelningen. Dessa faktorer är revisionsbyrå och ägarnas ställda 

krav, som inte studerats tidigare, samt tidigare undersökta faktorerna storlek och 

lönsamhet.  

 

Metod: Studien har en positivistisk utgångspunkt och en kvantitativ metod där en 

deduktiv forskningsansats tillämpats. Studiens empiriska material har samlats in genom 

fastighetsföretagens årsredovisningar samt ägardirektiv. Insamlad data presenteras 

genom diagram samt tabeller. Analysen har gjorts genom att data ställs mot teorier samt 

tidigare forskning.  

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat påvisar att ett antal fastighetsföretag inte 

redogör för sina komponenter, trots skyldigheten att tillämpa komponentmetoden enligt 

K3. För fastighetsföretagen som har redovisat komponenter, råder stor variation vid 

indelningen. Efter införandet av komponentmetoden har avskrivningskostnaderna ökat, i 

jämförelse med tidigare tillämpad avskrivningsmetod. Vidare visade resultatet att ingen 

av de undersökta faktorerna kan förklara företagens indelning av komponenter.  

 

Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är inledningsvis att 

undersöka varför vissa fastighetsföretag inte har någon tydlig indelning av komponenter, 

trots att de tillämpat K3. Vidare kan det vara intressant, att om några år undersöka om 

någon praxis etablerats kring indelningen av komponenter hos fastighetsföretag. 

 

Nyckelord: Komponentmetod, komponentindelning, fastighetsföretag, K3, avskrivning, 

redovisningsval. 

  



 

 

  Abstract  

 

Aim: From 1 January 2014, it is compulsory for all big, unlisted companies to apply 

the K3 regulation. Real estate companies are directly affected, because of the 

obligation to apply component depreciation on their properties. By this, the purpose of 

this paper is to describe how the real estate companies have applied the K3 regulation, 

with reference to the component method and its classification. Further is the purpose 

to investigate if the depreciation cost eventually has changed and investigate which 

factors that can explain the component classification. These factors are firm of 

accountants and owners requirements, which have not been investigated before, and 

the previous investigated factors size and profitability. 

 

Method: The paper has a positivistic base and a quantities method with a deductive 

research approach have been applied. The paper´s empirical material is collected by 

the real estate companies’ annual reports and owner directives. Collected data is 

presented by charts and tables. The analyze is done by the data compared to theories 

and previous research. 

 

Result and conclusion: The paper’s result shows that some real estate companies do 

not describe their components, despite the obligation to apply the component method 

according to K3. For the real estate companies that have described their components, 

there is a big variation in the classification. After the introduction of the component 

method has depreciation costs increased, compared to previous depreciation method. 

Further shows the result that none of the investigated factors can explain the 

companies’ classification of components. 

 

Suggestions for future research: Suggestions for future research is to investigate 

why some real estate companies don’t have a distinct classification of components, 

despite that they applied K3. Further it can be interesting, in a couple of years, to see if 

there has established any practice around the classification of components, in the real 

estate business. 

 

Keywords: Component method, component classification, real estate companies, K3,             

depreciation, accounting choice.  
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1. Inledning  

Världens ekonomier har blivit mer sammanlänkade, vilket bidragit till att många länder 

strävar efter en ökad harmonisering i sina nationella redovisningsstandarder (Jeanjean och 

Stolowy, 2008). Harmonisering är ett viktigt begrepp inom företags redovisning, eftersom 

det ger möjlighet att få en jämförbarhet av olika finansiella instrument i företag som är 

verksamma i olika länder. Med detta menar Jaggi och Low (2000), att för en ökad 

jämförbarhet, är det viktigt att tillförlitlig och övergripande finansiell information läggs 

fram i de finansiella rapporterna och att det är jämförbart mellan nationerna. 

 

Skillnader i redovisningsstandarder kan vara ett stort problem för investerare, börser, 

standardsättare och finansanalytiker när finansiell information skiljer sig mellan länder. 

Dessa skillnader kan ses i en studie av Graham och King (2000), som vid en jämförelse 

med tidigare studier kan se att det finns indikationer på betydande skillnader mellan 

exempelvis siffrorna i redovisningen och aktiekurserna mellan de olika länderna. För att 

minimera detta problem har IASC (International Accounting Standards Committee) och 

IOSCO (International Organization Of Securities Commissions) lagt mycket vikt vid 

standardisering och harmonisering av redovisningsstandarder mellan länder. Detta arbete 

har bidragit till minskade kostnader för multinationella företag, med anledning av att de 

inte behöver upprätta rapporter enligt olika regleringar (Deegan och Unerman, 2011). 

 

Många länder har valt att anta det internationella regelverket IFRS (International Financial 

Reporting Standards), vilket ska bistå med en mer jämförbar redovisning (Jeanjean och 

Stolowy, 2008). Den 1 januari 2005 beslutades, som ett led i att öka harmoniseringen 

mellan företag, att alla börsnoterade företag inom EU skulle redovisa i enlighet med IFRS. 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) menar att regleringen ska leda till ökad 

harmonisering genom färre redovisningsalternativ att välja mellan i regelverket IFRS. Det i 

jämförelse med om företagen skulle följa EU-direktiven med avseende på 

koncernredovisning för börsnoterade företag. Detta medför mer liknande och därmed mer 

jämförbar information mellan företagens finansiella rapporter.  

 

För att möta behoven hos små och medelstora företag har en fristående standard tagits 

fram, IFRS for SME (IFRS, n.d.). Organisationen IFRS påtalar att den är, i jämförelse med 
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IFRS regelverket, mindre komplex på flertalet punkter. Delar har tagits bort som, 

exempelvis delårsrapportering, vilket inte anses relevant för de små och medelstora 

företagen. Vissa redovisningsprinciper som rör inkomster, utgifter, tillgångar och skulder 

har förenklats. Vidare är det färre upplysningar som måste lämnas av företagen samt att 

standarden har blivit mer tydlig och lättbegriplig. Drefeldt och Törning (2013) anser att 

denna standard är lämplig för länder där utvecklingen av redovisning inte är långt gången. 

Främst för företag som är verksam utanför landet, då det ger jämförbarhet och en mer 

kostnadseffektiv redovisning. Tidigare studier har dock visat att det kan vara svårt vid 

implementeringen av IFRS for SME. Perera och Chand (2015) menar att regelverket har en 

bristande överenstämmelse med de nationella rapporteringsramarna. Till följd av detta kan 

det praktiska genomförandet av IFRS for SME vara svårt och utmanande för de små och 

medelstora företagen, eftersom kapacitetsbegränsningar, myndigheter och institutioner 

varierar världen över. 

 

Under flera decennier, har den svenska redovisningen influerats av internationell 

redovisning. År 2012 togs ett eget regelverk fram i Sverige, Bokföringsnämndens allmänna 

råd (BFNAR 2012:1), vilket även benämns K3. Det är en del i Bokföringsnämndens K-

projekt som startade 2004. Det ska bidra till att skapa en mer lätthanterlig redovisning för 

företag i Sverige (Bokföringsnämnden, 2015). Bokföringsnämnden har haft IFRS for SME 

som utgångspunkt när de arbetat fram regelverket, men hänsyn har även tagits till svenska 

aspekter, som årsredovisningslagen och skattelagstiftningen (Drefeldt och Törning, 2013). 

I och med att K3 grundar sig utifrån IFRS, är även det ett verktyg för att skapa ökad 

harmonisering mellan företag i Sverige. 

 

1.1 Problematisering   

Tillämpning av regelverket K3 är obligatoriskt från och med räkenskapsåret 2014. De 

företag som ska tillämpa detta regelverk är företag, undantaget IFRS-företag, som ska 

upprätta årsredovisning i enlighet med ÅRL. Enligt BFNAR 2012:1 p. 1.3 har mindre 

företag möjligheten att välja om de vill tillämpa K3 eller K2 (FAR akademi, 2015). K2 

(BFNAR 2008:1) är ett regelverk som är framtaget för företag, som ses som mindre enligt 

definitionen i ÅRL. Detta regelverk är förenklat, eftersom avseendet är att underlätta 

redovisningen, men utgångspunkten är samma grundläggande principer som i K3 (Drefeldt 

och Törning, 2013). Stora företag i Sverige har en skyldighet att tillämpa regelverket K3. 
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För att företagen ska räknas som stora, måste minst två kriterier vara uppfyllda, två år i rad. 

Dessa kriterier är, att företagen ska ha över 50 anställda i genomsnitt, över 40 miljoner 

kronor i balansomslutning eller över 80 miljoner kronor i nettoomsättning (KPMG, 2014). 

 

Vid implementering av nya regelverk kan det vara svårt för företag att anpassa sig till de 

nya reglerna, vilket Uyar och Güngörmüş (2013) menar kan bero på att det saknas kunskap 

inom det nya området. När det blir obligatoriskt för företag att tillämpa K3, innebär det att 

de står inför vissa förändringar. En av förändringarna är tillämpningen av 

komponentavskrivning, vilket kommer att ha inverkan på redovisningen för företagen. 

Denna avskrivningsmetod finns sedan tidigare i IFRS och har tagits fram som en följd av 

att vissa materiella anläggningstillgångar består av olika komponenter, vilket kan resultera 

i olika långa nyttjandeperioder. De företag som blir berörda av komponentmetoden är 

exempelvis, enligt BFNAR 2012:1 p. 17.4, företag som innehar materiella 

anläggningstillgångar i form av fastigheter (FAR akademi, 2015). Stárová och Čermáková 

(2010) förklarar att komponentmetoden används främst av företag som innehar byggnader 

med lägenheter samt lokaler. Nordlund (2010) menar att komponentmetoden leder till 

minskade underhållskostnader, vilket kommer generera högre redovisade 

avskrivningskostnader över tid. Företagens balans- och resultatrapporter kommer att 

påverkas, som en följd av komponentmetoden. 

 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006)  beskriver att när nya regelverk med nya 

redovisningsmetoder ska tillämpas, kan dessa perioder uppfattas som kostsamma och 

komplexa för företagen.  När K3 lades ut på remiss riktades det en del kritik, främst mot 

komponentmetoden.  Castellum (2010) var en av de remissinstanser som var kritiska till 

komponentmetoden i sitt remissvar gällande införandet av regelverket K3. De ansåg att 

bedömningsarbetet skulle bli betungande för företagen samt att nyttan blir nästintill 

obefintlig, i förhållande till det merarbete och de kostnader som komponentmetoden 

medför. Till följd av detta påtalar KPMG (2011) att flera av de remissinstanser som 

granskade K3, ansåg att metoden bör vara frivillig istället för tvingande, för de som ska 

tillämpa regelverket. Stárová och Čermáková (2010) förespråkar dock komponentmetoden. 

De anser att den bidrar till mer rättvisande bild av företagen, eftersom rättvisande bild är en 

av de huvudsakliga uppgifterna med redovisningen.  
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När företag gör traditionella avskrivningar, periodiseras utgifter för hela tillgången, för den 

tid då tillgången brukas av företaget. Wright (1964) menar att när ett företag nyttjar en 

materiell anläggningstillgång kommer värdet på denna minska över tid. Avskrivningar ska 

enligt Adler (1945) visa den användning eller konsumtion av en tillgång som har 

förbrukats under en viss period. Eftersom avskrivningar kostnadsförs, minskar tillgångens 

redovisade värde. Den traditionella avskrivningsmetoden, kritiseras av Malíková (2014), 

som anser att den metoden överskattar de totala tillgångarna samt underskattar 

rörelsekostnaderna. Därmed är komponentavskrivning att föredra, eftersom den hjälper till 

att tydliggöra de redovisade värdena på tillgångarna. Komponentmetoden medför att 

företagen ska dela in vissa materiella anläggningstillgångar i komponenter som ska 

aktiveras som enskilda tillgångar. Det i motsats till den traditionella avskrivningsmetoden, 

där tillgången aktiveras i sin helhet (Stárová och Čermáková, 2010).  

 

Vid tillämpning av komponentavskrivning blir det avgörande för vad som ses som en 

komponent. Stárová och Čermáková (2010)  samt Svoboda (2007) menar att komponenter 

är delar på tillgången, som har viktiga funktioner och som har nyttjandeperioder som 

skiljer sig avsevärt från tillgångens nyttjandeperiod i sin helhet.  Detta kan jämföras med 

Drefeldt och Törning (2013), som påtalar att en materiell anläggningstillgång, endast delas 

in i komponenter, om komponenten har en väsentlig inverkan på företagets resultat och 

ställning. Dock påtalar de att K3 inte ger någon direkt definition om vad en komponent är, 

utan här lämnas ett tolkningsutrymme i regelverket.  

 

När det lämnas utrymme för tolkningar i ett regelverk, menar Jermakowicz och Gornik-

Tomaszewski (2006) att det innebär utmaningar för företagen. Vid komponentindelningen 

kommer utmaningen för företagen vara att bedöma antalet, och vilka, komponenter de 

väljer att särredovisa. Som ett resultat av detta, kan uppfattningen om vad som ses som en 

komponent, skilja sig åt mellan företagen. Det påverkar jämförbarheten mellan företagen, 

med anledning av att de eventuellt har olika syn på komponentindelningen. Detta styrks av 

Hoogendoorn (2006) som påtalar att det i praktiken sannolikt uppstår skillnader, när det 

lämnas till företagen själva att göra bedömningar. Det finns inte några krav i K3 för hur 

företagen ska dela in sina komponenter. Det har bidragit till att branschorganisationer tagit 

fram riktlinjer för hur företagen kan resonera när de ska göra sin komponentindelning 

(SABO, 2012). 
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Det tolkningsutrymme som lämnas i K3 vid indelningen av komponenter, bidrar till att 

företagen ställs inför uppgiften för hur indelningen bör genomföras. Vad som påverkar hur 

företag gör indelningen, kan bero på flertalet faktorer. Enligt Ahmed och Courtis (1999) 

har studier gjorts sedan 1961, för att se samband mellan olika faktorer och vilken 

information företag väljer att publicera i sina finansiella rapporter. Storleken på företag har 

i flera tidigare studier visat sig ha betydande inverkan vid olika redovisningsval (Ahmed 

och Courtis 1999; Palmer, 2008; Tagesson, Blank, Broberg, och Collin, 2009). Palmer 

(2008) menar att större företag har kapaciteten för att skapa en mer detaljerad redovisning, 

i jämförelse med mindre företag. Tagesson et al. (2009) förklarar en anledning till att större 

företag väljer att lämna ut mer information, kan komma av att dessa företag har en större 

inverkan på samhället, vilket resulterar i fler intressenter som kan påverka företaget och 

som efterfrågar information. Inchausti (1997) såg i sin studie att storleken på 

revisionsbyrån som företagen anlitar, kan ha ett samband med vilken information företag 

tillhandahåller och detta påverkas av de större revisionsbyråernas uppmuntran att företagen 

ska ge ut mer information till sina intressenter. Den uppfattningen har även Palmer (2008), 

som menar att om företag anlitar någon av de större revisionsbyråerna, kan de ha en 

inverkan på företagens val av redovisningsmetod. Dessa byråer kan ha normer de följer i 

sitt arbete och det finns en möjlighet att det återspeglas i de metoder företagen tillämpar.  

 

Giannarakis (2014) menar att mer lönsamma företag, har en vilja att lämna ut mer 

upplysningar i sina rapporter, vilket ska baseras på att dessa företag har mer resurser samt 

att det ger ett positivt intryck till företagens intressenter. Ng och Koh (1994) anser att 

lönsamma företag är utsatt för mer offentlig kontroll och granskning från sina intressenter, 

än vad mindre lönsamma företag är. Denna granskning ligger till grund för de lönsamma 

företagens val att vara mer tydlig i sin redovisning. Företagens redovisningsval kan vara 

påverkad av hur företagen styrs och vilka krav ägarna ställer. Företag med mer externa 

ägare, har enligt Gelb (2000) en benägenhet att publicera tydligare och mer utförlig 

information i sina finansiella rapporter. Detta bidrar till bättre insikt i företagens 

verksamheter för ägarna, genom möjligheten att kontrollera huruvida företagen uppfyller 

ägarnas förväntningar. Kohl och Schaefers (2010) påtalar att avkastningskrav är ett bra 

verktyg, för att företagen inte ska ta beslut som kan missgynna ägarna. Vid tillämpning av 

K3 med avseende på komponentmetoden, kan faktorer som storleken på företag, 

revisionsbyrå, lönsamhet samt ägarnas ställda krav (avkastningskrav) vara faktorer som har 

inverkan på företagens val, vid bedömning av komponentindelning.  
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1.2 Forskningsfrågor och syfte  

Utifrån problematiseringen har följande forskningsfrågor utformats: 

 Hur har fastighetsföretagen anpassat sig till K3 och komponentmetoden? 

 Hur ser komponentindelningen ut i fastighetsföretagen?  

 Har avskrivningskostnaden ändrats i relation till tidigare metod? 

 Vilka faktorer kan förklara eventuella olikheter i fastighetsföretagens 

indelning av komponenter?  

 

Med utgångspunkt ur forskningsfrågorna har följande syfte tagits fram:  

Syftet med denna studie är att beskriva hur fastighetsföretagen har tillämpat K3-

regelverket, med avseende på komponentmetoden och dess indelning. Vidare är syftet att 

undersöka om avskrivningskostnaden eventuellt har förändrats samt undersöka vilka 

faktorer som kan förklara komponentindelningen. Dessa faktorer är revisionsbyrå och 

ägarnas ställda krav, som inte studerats tidigare, samt tidigare undersökta faktorerna 

storlek och lönsamhet.  

 

1.3 Avgränsning  

Studien är avgränsad till att undersöka stora, svenska, onoterade aktiebolag inom 

fastighetsbranschen, som är skyldiga att tillämpa K3 regelverket. Vidare avgränsas studien 

till företag som innehar kalenderår 1/1-2014 – 31/12-2014. 
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1.4 Fortsatt disposition  

 

 

 

  

Kapitel 2 Metod 

Kapitel 3 Referensram 

Kapitel 4 Empiri  

Kapitel 5 Analys och 

slutsats  

I kapitel 2 presenteras studiens metod, 

insamling av data samt population och urval.  

I kapitel 3 presenteras studiens allmänna och 

teoretiska referensram samt tidigare forskning. 

I kapitel 4 presenteras det empiriska data, som 

samlats in genom årsredovisningar samt 

företagens ägardirektiv.  

I kapitel 5 presenteras en djupgående analys 

samt studiens resultat och slutsats.  
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2. Metod 

Detta kapitel behandlar tillvägagångssättet för studien. Det inleds med en kategorisering 

kring redovisningsforskning som leder fram till det metodval som gjorts. Därefter beskrivs 

hur studiens population och urval tagits fram.  

2.1 Kategorisering av redovisningsforskning 

Ryan, Scapens och Theobald (2002) beskriver olika ontologier, som antingen har en 

subjektiv eller objektiv ansats och förklarar att beroende på detta ser 

redovisningsforskningen olika ut. En modell med indelning av olika 

redovisningsforskningar har gjorts av Hopper och Powell (Ryan et al., 2002). Modellen 

används här för att skildra vilken forskningstradition studien har, i jämförelse med andra 

traditioner. 

 

 

 

Modell 1: Hopper and Powell’s taxonomy of accounting research (Ryan et al. 2002, p.40) 

  

Hopper och Powells modell bygger på Burrell och Morgans klassificering av 

organisationsforskning. De använde sig av två oberoende dimensioner: nature of social 

sciences och nature of society, vilka sedan delades in i fyra olika kategorier: radical 

humanism, radical structuralism, interpretive och functionalism (Hopper och Powell, 

1985). Hopper och Powell valde att nämna sina två dimensioner subjectivism och 
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objectivism. Utifrån detta delade de sedan in redovisningsforskningen i tre olika 

kategorier: mainstream accounting research, interpretive research och critical research 

(Ryan et al., 2002). De påtalar dock att all redovisningsforskning inte kan klassificeras, 

men modellen kan ge perspektiv på forskningsområdet. 

 

Mainstream accounting research fokuserar på funktionen med redovisningen. Ryan et al. 

(2002) förklarar att denna forskning utgår från en objektiv syn på samhället och har ett 

intresse för regleringar. Inom denna kategori är empiriska observationer vanligt 

förekommande samt att forskarna har en positiv forskningsmetod. Denna kategori präglas 

av en positivistisk tradition. 

 

Interpretive accounting research handlar om att skapa en förståelse för det sociala 

samhället vilket involverar förståelsen för redovisningspraxis sociala natur (Ryan et al., 

2002). Forskningen inom denna kategori har en tolkande tradition. Ryan et al. (2002) 

beskriver critical accounting research som kombination mellan Burrell och Morgans 

radical structuralism och radical humanism. Radical structuralism är forskning som anser 

att det är sociala strukturer som bildar samhället och radical humanism handlar om 

forskning som sätter individen i centrum och menar att samhället skapas av enskilda 

sociala aktörer. Enligt Ryan et al. (2002) motsatte sig Hopper och Powell denna 

uppdelning och valde att se dessa som en enda kategori inom redovisningsforskningen. 

Denna tradition har ett kritiskt synsätt. 

 

Denna studie har utformats från den positivistiska traditionen. Thurén (2007) påtalar att 

denna tradition är grundad ur naturvetenskapen, vilket bidragit till användandet av 

naturvetenskapliga metoder. Enligt positivismen kan kunskap endast uppnås genom det 

som kan iakttas via människors sinnen eller det, som via vår logik, går att räkna ut.  Genom 

kvantifiering ska sedan slutsatser dras.  Bryman och Bell (2013) beskriver att forskningen 

inom denna tradition ska vara objektiv, vilket i denna studie har uppnåtts genom att egna 

värderingar uteslutits så långt det är möjligt. I denna studie har faktorer undersökts för att 

se om dessa har påverkat olika redovisningsval, vilket förklaras genom mätning av 

samband mellan variabler. Siffror och statistiska samband är betydelsefullt inom den 

positivistiska traditionen. 
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Utifrån Hopper and Powell’s modell ovan, kan denna studie kopplas till mainstream 

accounting research, då den haft en objektiv utgångspunkt och genomförts inom den 

positivistiska traditionen.  

 

2.2 Metodval 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan kopplingen till teorin och vilken roll den har, skilja sig 

åt vid vetenskaplig forskning. Det finns två huvudsakliga synsätt och det är deduktivt och 

induktivt. Vid det deduktiva synsättet har forskaren sin utgångspunkt i teorin som sedan 

ska beprövas i praktiken. Det ses som den vanligaste uppfattningen av relationen mellan 

teorin och praktiken. Det induktiva synsättet ter sig tvärtom, där utgår forskaren från 

praktiken och det ska därefter mynna ut i en teori. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

den deduktiva synen på teori är vanligt förkommande inom positivismen, men kan även ha 

en induktiv utgångspunkt. Denna studie har haft en deduktiv inriktning, genom att den 

utifrån tidigare forskning har beskrivit hur företag tillämpat komponentmetoden samt 

försökt förklara deras val.   

 

Bryman och Bell (2013) beskriver två olika forskningsstrategier, kvantitativ och kvalitativ 

metod. Kvantitativa metoden har som utgångspunkt, att det som studeras ska kunna göras 

mätbart och resultatet ska redogöras numeriskt (Andersen, 1994). Bryman och Bell (2013) 

belyser att inom den kvantitativa forskningen är ansatsen ofta deduktiv samt har koppling 

till den positivistiska traditionen. Insamling av material inom den kvantitativa metoden kan 

ske genom surveyundersökningar, experiment eller observationer. Kvalitativ forskning har 

enligt Bryman och Bell (2013) ett mer tolkande synsätt än kvantitativ forskning. Den 

kvalitativa forskningen lägger tyngdpunkten på hur individer tolkar och uppfattar sin 

sociala verklighet och lägger vikt på ord istället för siffror. Ett vanligt tillvägagångssätt 

inom den kvalitativa forskningen är att göra djupgående intervjuer med individer för att 

skapa sig en förståelse kring hur dessa individer ser sin verklighet i en viss miljö. 

 

Denna studie har tillämpat kvantitativ metod då det centrala är mätning av data och 

förklara samband mellan olika variabler som kan påverka val inom företagens 

komponentindelning. Genom en kvantitativ dokumentstudie har materialet samlats in från 

fastighetsföretagens årsredovisningar för räkenskapsåren 2013 och 2014. Metodvalet 

kommer sig av att företagens årsredovisningar innehåller den information som efterfrågas 



11 

 

samt att de finns tillgängliga för genomgång. Utöver årsredovisningarna har även 

ägardirektiv samlats in och granskats. Ägardirektiven har hämtats från kommunernas och 

företagens hemsidor samt via personlig kontakt.  

 

2.3 Datainsamling  

I studien har både sekundär och primär data använts. Sekundärdata är en 

datainsamlingsmetod där forskaren samlar in redan bearbetat material och denna data kan 

samlas in på olika vis. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver dokumentdata som 

en insamlingsmetod som både är tidseffektivt, genom att materialet redan är framtaget, och 

som ofta är av högre kvalitet. Dokumentdata kan bestå av publicerade artiklar eller 

rapporter. I denna studie har sekundärdata från vetenskapliga artiklar, rapporter, artiklar 

från tidskriften Balans samt lagstiftning till studiens referensram använts. Dessa har 

samlats in genom ett antal elektroniska databaser. 

 

Primärdata är enligt Saunders et al. (2012) data som forskaren själv har samlat in specifikt 

för sin studie och kommer direkt från källan. Primärdata kan bestå av intervjuer, enkäter 

eller observationer. Andersen (1994) beskriver en form av observationsmetod som 

benämns dokumentstudie. I en dokumentstudie görs en indirekt observation av sociala 

fenomen, det kan exempelvis vara att studera årsredovisningar eller offentlig statistik. 

Detta betyder att det inte är det sociala agerandet som observeras, utan det som agerandet 

producerar. Saunders et al. (2012) påtalar fördelarna med användandet av primärdata. Det 

rör sig om aktuell data som nyligen är framtagen samt att forskaren samlar in väsentlig 

data för studien. Primärdata som har använts till dokumentstudien, består av 

årsredovisningar gällande räkenskapsåren 2013 samt 2014 och dessa har tagits fram i 

databasen Retriever. Vidare har även ägardirektiv samlats in genom företagens hemsidor 

samt via personlig kontakt med de berörda företagen. 

 

2.4 Population  

I denna studie fastställdes populationen utifrån databasen Retriever. Populationen består av 

stora, svenska, onoterade aktiebolag inom fastighetsbranschen som är skyldig att tillämpa 

K3 regelverket. Populationen har vidare avgränsats till att företagen ska ha kalenderår 1/1 

2014 – 31/12 2014 som räkenskapsår. 
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För att ta fram populationen i Retriever gjordes först valet att endast titta på onoterade 

fastighetsföretag med bolagsformen aktiebolag, som i huvudsak fokuserar på uthyrning 

och förvaltning av fastigheter. Utöver detta sattes en gräns där företagen skulle ha en 

omsättning över 50 000 kr för att minska antalet företag. Utfallet blev en population på 

1144 företag. 

 

Nästa steg i processen var att exportera alla 1144 stycken företag till Excel med 

information om antalet anställda, nettoomsättning samt balansomslutning, i form av totala 

tillgångar. Denna information ger en bild över vilka företag som definieras som stora, 

enligt ÅRL, och därmed är skyldiga att tillämpa K3. Därefter gjordes en manuell 

borttagning av de företag som inte uppfyllde två av kriterierna för större företag samt för 

de företag som inte har kalenderår 1/1-2014 – 31/12-2014. Efter den manuella 

borttagningen sållades 596 företag bort, med anledning av brutet räkenskapsår eller att 

kraven för stort företag enligt ÅRL inte uppfylldes. Målpopulationen i denna studie blev 

548 fastighetsföretag, som består av både kommunalt och privat ägda företag.  

 

2.5 Urval 

Om en studie behandlar en stor population kan det förekomma att det inte finns resurser för 

undersökning av hela populationen. Då kan ett urval ur populationen vara att föredra, för 

att sedan göra en generalisering för hela populationen (Bryman och Bell, 2013). Vid 

beräkning av ett minsta urval används, enligt Saunders et al. (2012), två olika formler. Den 

första formeln används vid beräkning av oändlig population. 

 

Formel 1 Oändlig population (Saunders el al., 2012, p. 659):  
 

 𝒏 = 𝒑 ∗ 𝒒 ∗  [
𝒛

𝒆
]

𝟐

  →  𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗  [
𝟏,𝟗𝟔

𝟎.𝟎𝟓
]

𝟐

= 𝟑𝟖𝟒, 𝟏𝟔  

 

Beteckningar formel oändlig population:  

n = Urvalets storlek (oändlig population) (Saunders et al. 2012) 

p = En populationsandel. Om denna andel är okänd rekommenderas p = 0,5 för att få ett så 

stort urval som möjligt (Saunders et al. 2012) 

q = 1 – p   
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z = Utifrån den konfidens som efterfrågas bestäms z-värdet. Studien använde ett 95 % 

konfidensintervall, vilket motsvarar z-värde = 1,96. Detta är ett vanligt konfidensintervall 

inom forskning enligt Bryman och Bell (2013) 

 

e = Motsvarar felmarginalen. Den beräknas genom att 1 minskas med vald konfidensgrad 

(1-0,95). Felmarginalen i studien blev 0,05. (Saunders et al., 2012) 

 

Den andra formeln används, enligt Saunders et al. (2012), om målpopulationen är mindre 

än 10 000 och den formeln beräknar justerad population.  

Formel 2 Formel justerad population (Saunders et al., 2012, p. 660): 

 

𝑛´ =  
𝑛

1 + (
𝑛
𝑁) 

      →    
384,16

1 + (
384,16

548 ) 
 =  225,84 ≈ 226    

Beteckningar formel justerad population: 

n’ = Justerade urvalets storlek (Saunders et al., 2012) 

n = Urvalets storlek (oändlig population) (Saunders et al., 2012) 

N = Målpopulationen för studien (Saunders et al., 2012) 

Utifrån beräkningen på den oändliga populationen blev resultatet 384,16. Målpopulationen 

var mindre än 10 000, vilket bidrog till en beräkning på den justerade populationen. 

Resultatet utifrån formeln för justerad population blev 226 fastighetsföretag och 

motsvarade den slutliga urvalsstorleken. 

I denna studie har stratifierat urval gjorts, vilket Dahmström (2000) förklarar som en 

urvalsteknik där populationen delas in i delgrupper som benämns strata. Dessa strata 

representerades av kommunalt samt privat ägda fastighetsföretag. Vidare beskriver 

Dahmström (2000) att dessa strata sedan slumpas oberoende av varandra, vilket innebär att 

de olika stratum med kommunalt ägda samt privat ägda fastighetsföretag har slumpats var 

för sig. Denna slumpning inom varje stratum gjordes med hjälp av slumpfunktionen i 

Microsoft Excel. Dahmström (2000) påpekar att detta är en lämplig metod då den totala 

urvalsstorleken kan styras utifrån hur många företag som ska väljas ut från varje stratum. 

En lika allokering mellan de två stratumen har gjorts, vilket innebär att studiens urval 

innehåller 113 kommunalt ägda fastighetsföretag och 113 privat ägda fastighetsföretag. 
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Denna typ av allokering är ett alternativ när ett stratifierat urval utförs, enligt Dahmström 

(2000).   

2.6 Dataanalys  

Enligt Bryman och Bell (2013)  är det vanligt förekommande att sammanställa kvantitativ 

data genom diagram. I denna studie användes stapeldiagram samt cirkeldiagram för att 

redogöra delar av det empiriska materialet. Dessa två diagram är, enligt Bryman och Bell 

(2013), lätta att förstå och tolka av läsaren. Körner och Wahlgren (2002) nämner olika 

lägesmått där typvärde och medelvärde, benämns vara bland de vanligaste måtten som 

används vid arbete med kvantitativ data. Dessa mått, medelvärde och typvärde, har tagits 

fram i denna studie för att ge en bättre bild av företagens indelning av komponenter. 

Diagrammen och måtten har tagits fram med hjälp av Microsoft Excel.  

 

För den fjärde forskningsfrågan i studien, har bland annat en bivariat analys gjorts. Bryman 

och Bell (2013) beskriver bivariat analys som en metod där två variabler ska analyseras 

och syftet är att se om dessa variabler är relaterade till varandra. Det forskaren vill se är om 

det finns ett samband eller inte mellan variablerna. För att se om det finns ett samband 

menar Bryman och Bell (2013) att det finns flertalet olika analysmetoder. Det kan 

exempelvis vara genom en sambandstabell, ett Pearsons r eller genom ett Spearmans rho. 

Pearsons r är en analysmetod som används för att se om det finns korrelation mellan 

intervall- och kvotvariabler. Det som kännetecknar denna metod är att 

korrelationskoefficienten ligger mellan +1 och -1. Om koefficienten är lika med 1 är 

sambandet perfekt och är det lika med 0 finns det inget samband mellan variablerna. 

Riktningen på sambandet förklaras av om sambandet är positivt eller negativt (Bryman och 

Bell, 2013). Denna studie har tillämpat ett Pearsons r för att se om de oberoende 

variablerna storlek, lönsamhet samt ägarnas ställda krav påverkar den beroende variabeln 

antalet komponenter. Denna korrelationsanalys har utförts med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Följande vägledning har använts vid bedömning om samband 

har funnits mellan undersökta variabler:   

Pearsons r Correlation  

r = 0,5 - 1  Starkt samband 

r = 0,3 - 0,49  Medelstarkt samband  

r = 0,1 - 0,29  Svagt samband  

r = 0  Inget samband  

Figur 1 - Vägledning vid korrelation (Pallant, 2010, p. 130) 
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2.7 Reliabilitet och Validitet  

Reliabilitet menar Thurén (2007) står för tillförlitlighet och innebär att mätningarna i 

studier är riktigt utförda. Vidare menar Thurén (2007) att en undersökning har hög 

reliabilitet om forskarna har utfört mätningarna korrekt och lyckats avlägsna eventuella 

slumpfaktorer. En studie har hög reliabilitet om olika forskare, oberoende av varandra, har 

kommit fram till samma resultat när de studerat ett fenomen. Detta stöds av Bryman och 

Bell (2013), som beskriver att en studie har hög reliabilitet om undersökningen upprepas 

och får samma resultat.  Bryman och Bell (2013) menar att reliabilitet handlar om hur 

pålitlig studiens mått och mätningar är. Om en studie har låg reliabilitet innebär det att den 

har påverkats av slumpmässighet eller tillfälliga förutsättningar. Denna studie innehar en 

hög reliabilitet eftersom de årsredovisningar som studerats är av hög grad tillförlitliga, då 

dessa granskats av revisorer. Ytterligare något som bidrar till reliabiliteten, är om en 

liknande studie skulle utföras för räkenskapsår 2014, kommer denna generera ett liknande 

resultat som denna studie, med anledning av att rapporterna inte har förändrats.  

 

Validitet kan ses som ett av de viktigaste kvalitetskriterierna, enligt Bryman och Bell 

(2013). Denscombe (2009) menar att validitet handlar om huruvida de forskningsmetoder 

och det data forskaren använder kan ses som riktiga. Validiteten ska svara på frågan om de 

rätta indikatorerna är valda för att mäta begreppet och om resultaten som fås verkligen är 

exakta. Bryman och Bell (2013) förklarar att ett test med hög validitet troligtvis mäter just 

det som testet är tänkt att mäta. Vidare beskriver de begreppen intern och extern validitet. 

Den interna validiteten fokuserar på orsakssamband, kausalitet. Att de slutsatser forskaren 

drar av att det är variabeln x som orsakar y faktiskt stämmer, och inte en ytterligare 

variabel som bidragit till relationen. Den externa validiteten, menar Bryman och Bell 

(2013), handlar om generaliserbarhet i en mätning. Resultatet som framkom i den 

genomförda studien går sannolikt att generalisera på en större population. För att stärka 

validiteten i denna studie har det som mäts noggrant valts ut. 

 

2.8 Källkritik  

Vid forskning är det av stor vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som 

samlas in (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007). Jacobsen (2002) påtalar att när forskare 

använder sig av sekundärdata, bör de vara medveten om att de data som samlats in, kan ha 

haft ett annat ändamål än vad forskaren har tänkt. Detta för att det kanske inte stämmer 
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överens med vad forskaren vill använda informationen till och i vilket syfte den togs fram 

sedan tidigare. De sekundärdata som använts i studien kommer främst från vetenskapliga 

artiklar inom redovisningsområdet, där flertalet är granskade och “peer reviewed”. Det 

leder till en mer trovärdig och tillförlitlig teoretisk grund. Ytterligare sekundär information 

har använts, som uttalats och rapporterats av experter inom redovisning och 

förvaltningsfastigheter. Detta som ett komplement till de vetenskapliga artiklarna, eftersom 

lite forskning kring ämnet finns tillgängligt. Detta för att skapa en så tillförlitlig studie som 

möjligt, då studien fokuserar på ett tämligen nytt ämnesområde.  

 

Gällande primärdata, poängterar Andersen (1994) att en svaghet när dokumentstudie 

utförs, är att materialet som framställts kan ha vinklats av företagen. Primärdata i den här 

studien har bestått av information som hämtats ur fastighetsföretagens årsredovisningar. 

Dessa är granskade av revisorer samt vissa regleringar måste följas vid upprättandet, vilket 

kan bidra till att dessa ses som tillförlitliga källor. 
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3. Referensram  

I detta kapitel presenteras inledningsvis en allmän referensram, som ska bidra till att 

skapa förståelse för ämnet som studeras. I den teoretiska referensramen beskrivs de teorier 

som är av intresse för denna studie. Vidare ges sedan en genomgång av relevant forskning 

inom det område som studien berör. Avslutningsvis presenteras en förklaringsmodell som 

bygger på det som framkommit tidigare i referensramen, vilket därefter mynnar ut i två 

undersökningsmodeller som ska användas i den empiriska delen av studien. 

3.1 Allmän referensram  

I den allmänna referensramen ges en översiktlig bild av det område som denna studie 

ämnar undersöka. Här behandlas information kring förvaltningsfastigheter, 

komponentmetoden samt vilka effekter denna metod har på företagens redovisning. 

Ytterligare ges en överblick kring ägardirektiv samt marknadssituation. 

 

3.1.1 K3 - Förvaltningsfastigheter  

Definitionen av en förvaltningsfastighet är enligt BFNAR 2012:1 16.2: “En 

förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett 

leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”(FAR Akademi, 2015, 

s.1270.) BFN kommenterar att byggnad, del av byggnad, mark med byggnad eller mark är 

en förvaltningsfastighet (FAR Akademi, 2015). Utifrån definitionen i 16.2 förklarar 

Drefeldt och Törning (2013) att en förvaltningsfastighet innehas för att den ska generera 

avkastning, vilket skiljer sig från andra typer av fastigheter. Hyresinkomster som företaget 

genererar, är ett exempel på vad avkastningen kan vara. Vidare förklarar de att dessa 

fastigheter ska redovisas i enlighet med det 17:e kapitlet, materiella anläggningstillgångar, 

i K3. Det innebär för företag, som innehar förvaltningsfastigheter, en skyldighet att 

tillämpa komponentmetoden. De fastighetsföretag som omfattas i denna studie, är företag 

som innehar förvaltningsfastigheter. 

PwC (2015) påtalar dock att det finns undantag som berör företag, vilka ingår i koncerner 

där redovisningen är upprättad i enlighet med IFRS. Dessa företag har möjligheten att välja 

RFR 2 - Redovisning för juridiska personer istället för att tillämpa K3. RFR 2 ges ut av 

Rådet för finansiell rapportering och utgår från IFRS som är gällande inom EU. Det 

resulterar i vissa tillägg eller undantag beroende på om det går emot svensk lag, främst 
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ÅRL. PwC (2015) nämner att det finns flera skillnader mellan dessa regelverk och en 

väsentlig skillnad gäller förvaltningsfastigheter. K3 företag är skyldiga att tillämpa 

komponentavskrivning på sina förvaltningsfastigheter. De företag som tillämpar RFR 2 har 

möjlighet att frivilligt göra undantag från detta, vilket medför att de inte behöver förändra 

redovisningen av förvaltningsfastigheter. 

Företag som innehar förvaltningsfastigheter och vilka redovisar direkt i enlighet med IFRS, 

ska tillämpa komponentmetoden. Dock behöver företag, som värderar sina 

förvaltningsfastigheter efter verkligt värde, istället för anskaffningsvärde, inte tillämpa 

komponentavskrivning, enligt Jansson och Nordlund (2005). I en kommentar till IAS 40 

Investment Property, som rör förvaltningsfastigheter, uppges att vid värdering enligt 

verkligt värde ska investeringar samt utgifter för reparation och underhåll redovisas 

separat. Det som skiljer sig för de som tillämpar verkligt värde, är att dessa företag inte 

behöver dela upp anskaffningsutgiften på olika komponenter och behöver därmed inte göra 

avskrivning per komponent, enligt Jansson och Nordlund (2005). 

 

3.1.2 K3 - Komponentmetoden 

I och med att företag tillämpar K3, kommer de stå inför vissa förändringar. En förändring 

är att det för stora, onoterade företag blir obligatoriskt att använda sig av 

komponentmetoden. Denna metod innebär att de företag som innehar materiella 

anläggningstillgångar, med betydande komponenter som har väsentligt skilda 

nyttjandeperioder, ska dela in sina tillgångar i olika komponenter (FAR Akademi 2015, 

BFNAR 2012:1 17.4). Drefeldt och Törning (2013) förklarar att vid uppdelning av en 

tillgång i olika komponenter, i enlighet med 17.4, ska varje komponent skrivas av enskilt, 

över den nyttjandeperiod som förväntas, enligt 17.13. Detta kan skilja sig mot hur företaget 

tidigare gjort sin avskrivning, när tillgången skrivits av som en helhet. 

 

Komponenten ska ha väsentligt skild nyttjandeperiod samt vara betydande, är de krav som 

ställs i K3 gällande komponentindelning. Dock ges det inte någon beskrivning på vad 

dessa begrepp innebär, vilket Drefeldt och Törning (2013) menar beror på att K3 ses som 

ett principbaserat regelverk och begreppen ska därmed prövas utifrån de förutsättningar 

företaget har. BFN kommenterar att fastigheter är ett exempel på en materiell 

anläggningstillgång som uppfyller dessa krav (FAR Akademi, 2015). Om en fastighet 

innefattar både mark och byggnad, är mark en komponent som ska särredovisas enligt 
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BFN. Vidare nämns även att bygganden har ett antal betydande komponenter, som 

exempelvis stomme, stammar, tak och fasad. Således betyder detta att fastighetsföretag, 

som uppfyller kraven enligt K3, ska tillämpa komponentmetoden.  

 

Bristen på vägledning för hur företagen kan dela in sina fastigheter i komponenter har 

bidragit till att SABOs redovisningsgrupp tillsammans med Fastighetsägarna Sveriges 

Redovisningsgrupp, har tagit fram riktlinjer för hur en komponentindelning kan göras 

(SABO, 2012). Detta går i linje med Hellman, Nordlund och Pramhälls (2011) artikel 

gällande införandet av komponentmetoden. Där skriver de att en praxis för vad som är en 

betydande komponent bör utvecklas och att branschorganisationerna kan vara med och 

bidra till denna utveckling. SABO (2012) poängterar dock att deras vägledning endast är 

ett förslag för hur indelningen kan göras, vilket medför att företagen kan välja att göra en 

annan indelning, med antingen fler eller färre komponenter. Komponentindelning i linje 

med SABO och Fastighetsägarna ser ut som följer (SABO, 2012): 

·         Mark 

·         Markanläggning 

·         Byggnads och markinventarier 

·         Stomme 

·         Tak 

·         Fasad 

·         Inre ytskikt (väggar, golv, innertak) 

·         Installationer (el, ventilation, rör, hiss) 

·        Hyresgästanpassningar (används om det finns utgifter för specifik hyresgäst, 

vilket inte är till nytta för annan hyresgäst och som inte kan ses som byggnads 

och markinventarier) 

 

Nordlund (2010) anser dock, vid bedömning av byggnadskomponenter bör hänsyn tas till 

exempelvis byggnadsmaterial, då livslängden kan skilja sig åt beroende av detta. Fasader 

av sten har längre livslängd i jämförelse med fasader i trä och det kan finnas skillnader 

mellan olika typer av tak samt stomkonstruktioner. 

 

När K3 lades ut på remiss var flertalet instanser kritiska till komponentmetoden. De ansåg 

att det skulle uppstå merarbete för företagen samt att kostnaden skulle överstiga nyttan 

med metoden (KPMG, 2011). Trots denna kritik förordar Hellman et al. (2011) 
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komponentmetoden, eftersom de menar att den bidrar till en bättre redovisning i jämförelse 

med tidigare praxis. Detta grundar sig på att utgifter för utbyte av komponenter aktiveras 

istället för att det kostnadsförs. Aktiveringen av utgifterna leder till ett jämnare driftnetto 

och därmed även resultat. När dessa istället kostnadsförs blir den stora skillnaden, mot 

komponentmetoden, att driftnettot sjunker kraftigt de år utbyte sker och resultatet 

underskattas. De år inga underhåll görs, menar Hellman et al. (2011) att effekten blir det 

motsatta, ett överskattat resultat. Denna redovisning kan bli missvisande för företagens 

intressenter. De beskriver även att driftnettot ofta spelar en viktig roll vid exempelvis 

hyresförhandlingar och analyser av företagens lönsamhet, vilket påverkas beroende av 

vilken metod som tillämpas. 

 

Hellman et al. (2011) ser redovisningens uppgift som att så trovärdigt som möjligt 

framställa företagens verksamheter. Detta kan enligt författarna vara svårt när det kommer 

till fastigheter som har långa nyttjandeperioder men genom införandet av 

komponentmetoden, ger det en mer rättvisande bild av företagens materiella 

anläggningstillgångar. Komponentmetoden bidrar till en mer rättvisande bild av företagens 

redovisning, vilket styrks av Stárová och Čermáková (2010). 

 

3.1.3 Underhållskostnad eller investering 

I BFNAR 2012:1 17.5 framgår att utgifter som uppstår vid utbyte av komponenter, om en 

tillgång har delats upp i komponenter i enlighet med 17.4, ska räknas in i det redovisade 

värdet för tillgången (FAR Akademi, 2015). Drefeldt och Törning (2013) beskriver att när 

en komponent byts ut, ska hela den utbytta komponenten utrangeras och den nya delen 

aktiveras som en tillgång. Vidare framgår det av 17.5: om företag utför åtgärder på 

betydande komponenter utan att dessa byts ut, ska även utgifter för detta aktiveras, om de 

uppfyller kriterierna för tillgångsredovisning enligt BFNAR 2012:1 2.18 (SABO, 2012). 

Denna redovisning får göras om det sannolikt kommer ge framtida ekonomiska fördelar för 

företaget. När det kommer till utgifter, som uppstår för löpande underhåll samt 

reparationer, ska dessa enligt BFN kostnadsföras direkt när de uppstår (FAR Akademi, 

2015). Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) ger ett exempel på hur detta kan tolkas, när 

en byggnad delats in i komponenter. Om företaget exempelvis reparerar ett hål som 

uppkommit i taket, anses det vara en reparation och detta kostnadsförs. Om taket byts ut, 

ses det vanligen som ett komponentutbyte och räknas in i byggnadens redovisade värde. 
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Detta förutsatt att det rör sig om att komponenten är betydande och har väsentligt skild 

nyttjandeperiod. 

Nordlund (2010) förklarar att beroende på hur företag väljer att klassificera sina utgifter i 

redovisningen, som exempelvis investering eller underhållskostnad, har ett samband med 

frågan gällande avskrivningar på byggnader. Den problematik som uppstår mellan 

gränsdragningen för vad som är investering och vad som är underhållskostnad, under ett 

längre tidsperspektiv, beskrivs av Nordlund (2010): 

 

 
Figur 2 - Avskrivningskostnad/Underhållskostnad (Nordlund 2010, p.13). 

 

Nordlund (2010) påtalar att när företag tillämpar komponentmetoden får det effekt 

gällande gränsdragningen mellan investeringar och underhållskostnader. Aktiverar företag 

mycket av de underhållsåtgärder som utförs på en byggnad, leder det till att 

avskrivningskostnaderna kommer vara högre. Om företaget istället väljer att kostnadsföra 

samma typer av åtgärder, resulterar det i lägre avskrivningskostnader.  

 

Vad som ska ses som investering respektive underhållskostnad kan enligt Nordlund (2010) 

beskrivas i form av två aspekter. Den första beskrivs avse initial redovisning, vilket syftar 

till tidpunkten för anskaffningen av en byggnad eller nybyggnation. Den andra aspekten 

beskrivs som att tillkommande utgifter, som kan härföras till fastigheten, uppstår vid ett 

senare tillfälle än vid anskaffningen. I enlighet med BFNARs rekommendationer, beskriver 

Nordlund (2010) att tillkommande utgifter, som exempelvis vid underhållsåtgärder, ska 

påföras anskaffningsvärdet för fastigheten, om prestandan har förbättrats i jämförelse med 

tidpunkten för anskaffningen. En förbättrad prestanda medför att utgiften ses som 

investering. I annat fall ska den kostnadsföras. 
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3.1.4 Kommunalt ägda fastighetsföretag - Ägardirektiv 

Ett sätt för kommunerna att styra sina fastighetsföretag är genom ägardirektiv. Enligt 

SABO (2013) är det kommunernas ansvar att ta fram ägardirektiven, dock anser de att det 

bästa resultatet blir om de arbetar fram förslag för direktiven tillsammans med företagen. 

För att ägardirektivet ska bli bindande för VD samt bolagsstyrelse, ska förslaget först 

beslutas av kommunfullmäktige samt bolagstämman. SABO (2013) förklarar 

ägardirektivet, som ett frivilligt styrinstrument som ska reda ut vilka krav och 

förväntningar som ställs på företagen. I ägardirektiven ska det tydliggöras för de ramar 

samt villkor som finns för fastighetsföretagen. Kommunerna ska i ägardirektiven ge en 

tydlig förklaring vad de vill åstadkomma med företagen. Det ska även framgå vilken nytta 

verksamheterna förväntas ge kommunerna och dess invånare. Vilket avkastningskrav 

kommunerna ställer på sina företag, är något som bland annat återges i direktiven. 

  

SABO (2011) anser att det är viktigt att avkastningskravet och även vad företagen uppnår 

för avkastningsnivå, är jämförbar med liknande aktörer på marknaden för att undvika en 

snedvridning av konkurrensen. Kommunerna ska ställa ett marknadsmässigt 

avkastningskrav på sina fastighetsföretag, det är dock upp till dem själva att välja vilket 

avkastningsmått de tillämpar. Avkastning på totalt kapital, avkastning på eget kapital samt 

direktavkastning är avkastningsmått som Nordlund (2012) anser att fastighetsföretagen kan 

använda sig av.  

 

Figur 3 - Beräkning avkastningskrav (Nordlund, 2012) 
 

SABO (2011) beskriver att direktavkastning är ett mått som används av flertalet stora 

aktörer på bostadsmarknaden och anser därför att kommunerna bör använda samma 

avkastningsmått. Direktavkastning är ett lönsamhetsmått som motsvarar driftnettot i 

relation till fastigheternas verkliga värden. Nordlund (2012) anser att en fråga som är av 

stor betydelse när det redovisade driftnettot utvärderas, är hur företaget väljer att dra 
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gränsen mellan utgifter för reparation och underhåll som kostnadsförs och utgifter som 

aktiveras som en investering i fastigheten. I praktiken innebär det att företag som aktiverar 

mer komponentbytesutgifter, i jämförelse andra företag, kommer inneha ett bättre 

driftnetto än företag som väljer att kostnadsföra samma typ av utgifter. Nordlund (2012) 

menar att om företagens fastigheter har lika stora marknadsvärden, kommer ett högre 

driftnetto redovisas av företagen som har mer aktiverade utgifter och det leder därmed till 

bättre direktavkastning. 

3.1.5 Marknadssituation 

Utbud och efterfrågan på bostäder skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner (Boverket, 

2015). Sambandet mellan befolkningsmängd och antalet bostäder som finns tillgängligt på 

marknaden kan förklaras genom ett negativt samband. Detta illustreras av diagramet 

nedan.  

 

Diagram 1 - Negativt samband bostadsmarknad 

 

Vid punkt (B2,Q1) är befolkningsmängden stor, vilket resulterar i att antalet lediga 

bostäder är lågt. Detta resulterar i ett underskott på bostäder i den kommun detta 

förhållande råder, enligt diagrammet.  Omvänt kan ses vid punkt (B1, Q2), där råder ett 

utbudsöverkott på bostäder, med anledning av låg befolkningsmängd och många lediga 

bostäder i kommunen.   
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I en enkätundersökning som gjorts av Boverket i 

januari 2015, uppger 183 av totalt 290 kommuner att 

det råder utbudsunderskott på bostäder. 27 av landets 

kommuner upplever att det finns utbudsöverskott 

medan 80 kommuner anser att läget är i balans 

(Boverket, 2015). Vad som kan ha inverkan i hur 

efterfrågan på bostäder ser ut, är enligt Boverket 

(2015) befolkningsmängden i kommunerna. 82 

procent av Sveriges befolkning bor i de kommuner 

där det råder brist på bostäder och i de kommuner 

där det finns ett överskott av bostäder, är 

motsvarande befolkning 3 procent. Inom 

kommunerna kan det även vara skillnader i 

efterfrågan mellan centralorten och övriga 

delar av kommunen. 

 

3.2 Teoretisk referensram  

I denna del presenteras tre teorier, institutionell teori, grad av tvingade tillämpning 

(enforcement) samt agentteori, som ska bidra till att skapa förståelse för vad som 

möjligtvis kan ligga till grund för de redovisningsval som företagen gör. 

3.2.1 Institutionell teori  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) försöker modern organisationsteori förklara hur 

struktur och beteende varierar mellan olika organisationer. Inom organisationsteorin har 

det utvecklats en rad olika teorier, bland annat institutionell teori. Institutionell teori har 

enligt Dillard, Rigsby och Goodman (2004)  kommit att vara en av de vanligaste teorierna 

inom organisationsforskning och även inom redovisningsforskning. Enligt Deegan och 

Unerman (2011)  är en av huvudfaktorerna till att institutionell teori har blivit aktuell för 

forskare inom redovisning, teorins vilja att skapa förståelse kring hur organisationer 

reagerar och förstår förändringar vid sociala och institutionella påtryckningar. Denna teori 

blir ett alternativt perspektiv till intressentteorin och legitimitetsteorin, vilka även är delar 

av organisationsteorin. Vid införandet av K3 och komponentindelningen kommer de 

företag som denna studie behandlar, stå inför olika förändringar. Den institutionella teorin 

 Figur 4 - Bostadsmarknadsenkäten 2015 (Boverket). 
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kan vara ett bra alternativ för förklaring kring olika val som företagen ställs inför gällande 

redovisningen, i samband med dessa förändringar. 

Det finns två framstående forskare inom detta område, DiMaggio och Powell, vilka står för 

en stor del av utvecklingen inom den nya institutionella teorin (Mizruchi och Fein, 1999). 

DiMaggio och Powell (1983) studerar varför företag i deras rutiner tenderar att likna 

varandra. De påtalar att i startskedet finns inte några likheter mellan organisationer på 

marknaden, men att dessa kommer utvecklas till mer homogena, utifrån påtryckningar i 

samhället. Fogarty (1996) beskriver att inom institutionell teori undersöks hur 

organisationers strukturer formas utifrån kulturella, politiska och sociala krafter som finns 

runt omkring organisationerna.  Även Deegan och Unerman (2011)  menar att institutionell 

teori försöker förklara varför vissa organisationer liknar varandra, i form av strukturer och 

egenskaper. Den institutionella teorin studerar homogenitet mellan företag som verkar 

inom samma bransch. Begreppet homogenitet utvecklar Deegan och Unerman (2011) i 

detta fall, som att organisationers strukturer, rapporteringssystem samt praxis utvecklas i 

riktning till varandra. Detta för att överensstämma med vad samhället eller specifika starka 

grupper på marknaden anser vara ”normalt”. Dillard et al. (2004) beskriver att skapandet 

av stöd och legitimitet på marknaden kan bygga på regler och krav från andra företag som 

enskilda organisationer måste uppfylla. Det leder till att organisationer liknar varandra.  

Isomorfism  

För att förklara homogenitetsprocessen har, enligt Mizruchi och Fein (1999), begreppet 

isomorfism skapats. DiMaggio och Powell (1983) samt Carpenter och Feroz (2001)  

förklarar isomorfism som den process, vilket orsakar att en enhet i en population liknar 

andra enheter i populationen, när det har samma förutsättningar i miljön. De menar att 

organisationer kommer bli mer homogena på grund av isomorfa påtryckningar. Det finns 

två typer av isomorfism, konkurrenskraftig (competitive) och institutionell (institutional). 

Enligt Mizruchi och Fein (1999)  handlar den konkurrenskraftiga isomorfismen om den 

konkurrens som finns på marknaden, vilket skapar påtryckningar som gör organisationer 

mer lika varandra. DiMaggio och Powell (1983) menar dock att den konkurrenskraftiga 

isomorfismen inte är aktuell för de moderna organisationerna. De ser institutionell 

isomorfism som ett bra verktyg att skapa förståelse för hur moderna organisationer 

fungerar. Den institutionella isomorfismen förklarar Mizruchi och Fein (1999), som en 

konkurrens på marknaden om politik, institutionell legitimitet samt marknadsposition som 

skapar likhet mellan organisationer. Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre olika 
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processer inom institutionell isomorfism som kan ge förklaring till varför företag liknar 

varandra, dessa är: tvingande (coercive), härmande (mimetic) och normativ (normative) 

isomorfism.  

Processer inom institutionell isomorfism  

Tvingande isomorfism betyder att organisationer påverkas av både informella och 

formella påtryckningar, enligt DiMaggio och Powell (1983). Det kan exempelvis vara 

politiska influenser eller att det finns kulturella förväntningar inom branschen där 

organisationen verkar. Dessa påtryckningar kan uppfattas som tvingande eller övertalande 

från andra organisationer, men kan även innebära att företag vill ingå i ett samförbund med 

övriga företag inom branschen, för att skapa legitimitet. Denna isomorfism kan i denna 

studie kopplas till fastighetsföretagens skyldighet att tillämpa det nya regelverket K3, 

vilket leder till att redovisningen måste upprättas därefter. Den tvingande faktorn kommer 

från att företagen ska tillämpa BFNs allmänna råd, för upprätthållandet av god 

redovisningssed. Årsredovisningar upprättade i enlighet med god redovisningssed är ett 

krav enligt 2:2 ÅRL (FAR Akademi, 2015). 

 

Härmande isomorfism har uppkommit på grund av den osäkerhet som finns på 

marknaden, enligt Mizruchi och Fein (1999). DiMaggio och Powell (1983) menar att 

osäkerhet hos organisationer är en stor anledning till att organisationer härmar andra inom 

samma bransch. Företag kommer modellera sig efter andra som liknar dem på marknaden, 

men som är mer legitima eller starka. Detta kan bero på organisationens osäkerhet kring 

sin teknik och verksamhet. Fördelen med att ta efter andra organisationer kan ses ur ett 

ekonomiskt perspektiv, företagen behöver inte ta in experthjälp för att lösa problem utan de 

har hittat lösningen hos ett annat företag som efterliknas (DiMaggio och Powell, 1983). 

När det inte ges någon tydlig beskrivning i K3 på hur komponentmetoden ska tillämpas, 

kan det uppstå osäkerhet i företagen kring detta. Om denna osäkerhet uppstår hos 

fastighetsföretagen kan de ta hjälp utifrån SABO:s och fastighetsägarnas vägledning för 

hur de kan dela upp sina byggnader i komponenter.  

Normativ isomorfism innebär att företag påverkas av gruppnormer inom branschen 

(Deegan och Unerman, 2011).  DiMaggio och Powell (1983) menar att denna isomorfism 

inte är empirisk tydlig, utan är analytisk och de anser att normativ isomorfism grundar sig 

utifrån professionalism. Mizruchi och Fein (1999) påtalar, som ett resultat av att individer 



27 

 

inom samma bransch har liknande utbildningar, kommer normer och synsätt likna varandra 

i organisationerna.  Detta kan tänkas ge en förklaring till revisionsbyråernas eventuella 

inverkan vid komponentindelningen. Potentiellt har revisonsbyråerna egna normer kring 

hur de hanterar indelningen av fastigheternas komponenter, vilket kan avspeglas i 

företagens redovisning. 

3.2.2 Grad av tvingande tillämpning (Enforcement)  

Inom redovisningsforskning används ett begrepp som benämns enforcement, vilket i denna 

studie har översatts till graden av tvingande tillämpning. Inom graden av tvingande 

tillämpning finns flertalet definitioner och begreppet innefattar olika mekanismer. Brown, 

Preiato och Tarca (2014) definierar begreppet som den verksamhet som bedrivs av 

oberoende organisationer, för att kontrollera så företagen följer de redovisningsstandarder 

som ska tillämpas när de upprättar sina bokslut. Medan Fédération des Experts Comptables 

Européens (FEE) (2001) förklarar graden av tvingande tillämpning som de 

tillvägagångssätt som används i ett land, för att en korrekt tillämpning av normer och 

redovisningsprinciper säkerhetsställs. FEE (1999) menar att graden av tvingande 

tillämpning skiljer sig mellan länder samt att det i vissa länder inte existerar.  

 

Preiato, Brown och Tarca (2015) menar att graden av tvingande tillämpning hos 

redovisningsstandarder har en viktig roll för att framställa bra finansiella rapporter. Detta 

är även något som Hope (2003) påtalar och hänvisar till tidigare forskning gällande att 

graden av tvingande tillämpning är lika viktigt som redovisningsstandarderna själva. 

Tweedie (2002)  hävdar att principbaserade redovisningsstandarder avsevärt förbättras 

genom detta fenomen samt att regelbaserade redovisningsstandarder till viss grad fungerar 

som en mekanism inom detta område.  

 

Enligt Berger (2010) är det delvis revisorns uppgift att se till så företagen har tillämpat 

redovisningsstandarder på ett korrekt sätt. Genom detta stärks förtroendet om att den 

information som företaget lämnar ut är trovärdig. Revisorns arbete kan ses som en 

mekanism inom graden av tvingande tillämpning eftersom deras uppgift är att granska 

rapporterna så de upprättas korrekt, vilket går i linje med Brown et al. (2014) definition av 

begreppet. Utifrån Browns el al. (2014)  studie, där de studerat nivån på graden av 

tvingande tillämpning, visar den att Sverige ligger på den nedre delen av listan där 51 

länder ingår. Denna jämförelse av nivån var emellan åren 2002, 2005 och 2008. 
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Resultatet i Hopes (2003) studie visar, att när det finns en ökad grad av tvingande 

tillämpning uppmuntrar, eller tvingar, det företagen att följa de regleringar som finns, 

vilket i sin tur leder till att de finansiella rapporterna blir mer trovärdiga för användarna. 

Det innebär minskad osäkerhet kring rapporternas innehåll. Dock påstår Holthausen (2009) 

att så länge det finns handlingsfrihet vid framställandet av de finansiella rapporterna, så 

kommer dessa skilja sig, oavsett hur strikt graden av tvingande tillämpning är.  

 

I denna studie kommer begreppet grad av tvingande tillämpning (enforcement) att kopplas 

till huruvida företagen har följt K3-regelverket och komponentmetoden vid första 

redovisningstillfället.  

 

3.2.3 Agentteori    

Deegan och Unerman (2011) beskriver agentteorin som ett sätt att förklara 

företagsledningens specifika val av redovisningsmetoder. Denna studie ska undersöka vad 

som kan påverka hur komponentindelningen ser ut inom olika fastighetsföretag, vilket 

innebär att företagen ställs inför val gällande detta. Det bidrar till tillämpning av 

agentteorin genom att pedagogiskt ge en beskrivning kring detta fenomen. 

Lambert (2001) förklarar agentteorin som tilltalande att använda inom 

redovisningsforskning, eftersom det bidrar med en bredare och djupare förståelse om 

intressekonflikter, incitamentsproblem samt vilka mekanismer som kan bidra till kontrollen 

av dessa problem. Detta är av stor vikt eftersom motivet bakom användandet av 

redovisning och revision handlar om möjligheten att kontrollera incitamentsproblem. 

Lambert (2001) ger som exempel att anledningen till oberoende revisorer som granskar de 

finansiella rapporterna, kommer ur uppfattningen att det inte går och förlita sig på att de 

ansvariga själva framställer tillräckligt trovärdiga rapporter. 

Jensen och Mecklings studie ses som den främsta vid utvecklandet av agentteorin 

(Eisenhardt, 1989), och har sitt fokus på relationen mellan en agent och en principal 

(Jensen och Meckling, 1976). De beskriver relationen som uppstår när ägandet av ett 

företag separeras från kontrollen. Agenten utses av principalen, som beslutsfattare i 

företaget, och de beslut som fattas ska vara till fördel för principalen. I ett företag kan 

exempelvis företagsledningen inneha rollen som agent och ägarna som principalen. Enligt 

Eisenhardt (1989) förklarar agentteorin denna relation som ett kontrakt mellan dessa parter. 



29 

 

Det som dock ses som ett problem med denna relation är, enligt Jensen och Meckling 

(1976), om alla individer agerar för att maximera sin egen nytta, kommer troligtvis inte 

agenten att göra vad som är bäst för principalen. Agenten kommer att agera opportunistiskt 

och därmed fatta beslut som är till sin egen fördel, på bekostnad av principalen (Jensen och 

Meckling, 1976).  

Det opportunistiska agerandet är principalen medveten om, så Jensen och Meckling (1976) 

förklarar att vissa kostnader kommer att uppstå i relationen, vilket benämns som 

agentkostnader. För att minska opportunismen måste principalen bevaka vad som sker i 

företaget. Detta kan göras genom exempelvis informationssystem, som enligt Eisenhardt 

(1989) i sin tur leder till en minskning i agentens opportunistiska beteende. Om agenten är 

medveten om den information principalen får om hans handlingar, resulterar det i 

minskade agentkostnader.  

Saam (2007) nämner tre typer av asymmetrier som agentteorin fokuserar på och det rör 

informationsasymmetri, målkonflikter samt skilda riskbenägenheter. Saam (2007) 

beskriver problemet gällande informationsasymmetrin, som den klyfta som kan finnas 

mellan vilken information agenten och principalen har tillgång till. Denna 

informationsasymmetri uppstår genom principalens svårigheter att veta vilken kompetens 

agenten faktiskt har eller hur mycket denne anstränger sig i sitt arbete. Vilken privat 

information om företaget agenten har i jämförelse med principalen samt om agenten kan 

tänkas ha dolda avsikter är även svårt att identifiera.  

Eisenhardt (1989) nämner också problemet gällande målkonflikt, som uppstår om det 

skiljer sig mellan parternas mål och visioner, samt att det kan vara svårt eller kostsamt för 

principalen att bevaka agentens beteende och handlingar. Saam (2007) beskriver en 

målkonflikt som blir aktuell om båda agerar till sin egen fördel, vilket Jensen och 

Meckling (1976) antar. Konflikt uppstår exempelvis när agenten vill ha så hög inkomst 

som möjligt medan principalen vill ha en hög avkastning. Agentteorin gör antagandet att 

mer ansträngning från agenten ska leda till ett högre redovisat resultat för företaget.  

Problemet med parternas attityd till risk, beskriver Eisenhardt (1989) som om parterna är 

olika riskbenägna, kommer agentens handlingar inte överensstämma med principalens 

förväntningar. Saam (2007) förklarar att skillnader i risktagande kan uppstå om agenten 

exempelvis kompenseras efter hur företagets utveckling ser ut. Agenten är då mindre villig 

att ta risker, om dennes inkomst möjligen kan minskas. Även här uppstår det en konflikt 
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mellan agentens och principalens intressen. För att optimala kontrakt ska uppnås, menar 

Saam (2007) att dessa agentproblem måste lösas, vilket även styrks av Jensen och 

Meckling (1976).  

Lambert (2001) beskriver några av de vanligaste anledningarna till att det uppstår 

intressekonflikter inom principal-agent-relationen. Det första han nämner är agentens 

ovilja att göra några större ansträngningar i sitt arbete. Det andra är möjligheten att agenten 

kan nyttja resurser från företaget för sina privata ändamål. Tredje konflikten handlar om att 

agenten inte bryr sig om vad dennes nuvarande handlingar kan få för effekter i framtiden. 

Detta eftersom agenten inte förväntar sig att stanna någon längre tid inom företaget. Den 

sista är när inställningen till risk skiljer sig mellan agent och principal. Flera av dessa 

intressekonflikter styrks av Eisenhardt (1989) och Saam (2007). 

Agentteorin har enligt Eisenhardt (1989) ofta tillämpats på organisationsfenomen, som 

exempelvis ägarstruktur, vilket Jensen och Meckling (1976) bland annat gör. Vid en 

jämförelse mellan huruvida företagsledaren är delägare i företaget eller inte, kunde Jensen 

och Meckling (1976) se att det opportunistiska beteendet minskade vid delägande och 

företagsledaren gör val som även är till fördel för övriga delägare. Vidare menar Jensen 

och Meckling (1976), att desto mindre andel företagsledaren äger i företaget, desto mindre 

anstränger han sig för att exempelvis försöka öka lönsamheten i företaget. Agenten 

undviker det som kan ses som för mycket besvär eller för svårt. Ett ökat delägande för 

företagsledaren skulle leda till minskade agentkostnader i denna relation, eftersom 

företagsledaren har mer likande intressen som övriga delägare. 

Beroende av hur ägandet ser ut i de olika företagen, kan detta potentiellt förklara hur 

företagen tillämpar komponentmetoden. Det finns två typer av ägande i 

fastighetsföretagen, kommunalt och privat ägande. Inom de kommunalt ägda företagen kan 

principal-agent relationen ses mellan de politiker som representerar kommunen och 

företagsledningen som är anställd för att bedriva verksamheten. I de privat ägda företagen 

uppstår inte denna relation ifall ägandet inte är separerat från kontrollen. Möjligen är 

ägaren även VD och således är den som fattar beslut gällande redovisningen. För de 

kommunalt ägda företagen kan detta se annorlunda ut, då politikerna sannolikt inte är insatt 

i valen gällande redovisningen. Det som dock styr dessa företag är ägardirektiven, vilket 

ska ses som ett styrinstrument för företagen. Utifrån dessa ska sedan företagsledningen 

fatta beslut som bidrar till att de mål, som kommunen har med verksamheten, uppfylls. 
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Agentteorin ska i denna studie användas som ett stöd för att förklara de kommunalt ägda 

fastighetsföretagens komponentindelning. 

 

3.3 Tidigare forskning  

Den forskning som presenteras i denna del, ska bidra till ytterligare förståelse för det 

ämnesområde som denna studie undersöker. Forskningen har även som syfte att potentiellt 

ge förklaring kring den komponentindelning fastighetsföretagen gör. 

3.3.1 Implementering av nya regelverk  

Vid implementering av nya regelverk och regleringar, kan det uppstå utmaningar för 

företagen. Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006)  beskriver att införandet av nya 

regelverk kan vara en kostsam, betungande och komplex period för företag. Hoogendoorn 

(2006) instämmer i detta resonemang och påtalar även att företag kan underskatta den 

tidsåtgång samt de kostnader som uppstår, när nya regleringar implementeras i 

organisationerna. En annan utmaning för företagen vid nya regleringar, är när det finns ett 

tolkningsutrymme och bristande vägledning i hur nya metoder ska genomföras i praktiken  

(Uyar och Güngörmüş, 2013).  Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) upptäckte i 

sin studie att flertalet företag som implementerade en ny redovisningsstandard tog stöd av 

personer med expertis inom området, exempelvis externa revisorer eller konsulter.  

Hoogendoorn (2006) menar att företag kan ha en bristande kompetens gällande hur de nya 

regleringarna ska tillämpas. Således blir revisorernas arbete samt hjälp en viktig faktor vid 

implementeringen. Dock kan revisorerna bli för involverade i företagens rapporter vilket 

kan leda till att rollen som granskare eventuellt går förlorad (Jermakowicz och Gornik-

Tomaszewski, 2006; Hoogendoorn, 2006). 

 

3.3.2 Redovisningsval  

Om det fanns kompletta marknader, skulle det inte finnas någon efterfråga på redovisning 

eller dess reglering, men så är inte fallet (Fields, Lys och Vincent, 2001). Enligt dem finns 

inga kompletta marknader och med anledning av detta, finns ett stort behov av redovisning 

samt utlämnande av information till parter utanför företagen.  

Vad som kan påverka varför företag gör speciella redovisningsval har bidragit till 

forskning sedan 1960-talet och det kan röra sig om flertalet olika val gällande företagens 

redovisning. Fields et al. (2001) nämner att det kan vara redovisningsval som berör vilken 
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inventeringsmetod företagen ska tillämpa, vad som påverkar den mängd information som 

företagen väljer redovisa i sina finansiella rapporter eller valet att anta en ny 

redovisningsstandard. Watts (1992) beskriver att redovisningsval handlar om företagens 

val av en redovisningsmetod framför en annan. Det kan exempelvis röra sig om valet 

gällande avskrivningsmetod, att företagen väljer linjär avskrivning före degressiv 

avskrivning. 

För att förklara olika redovisningsval, har Fields et al. (2001) gjort en indelning i tre olika 

kategorier beroende av vilket målet är, med redovisningsvalet inom företagen. Dessa 

kategorier är avtal/kontrakt, tillgångspris samt inverkan på externa parter. I kategorin 

avtal/kontrakt dras en koppling till agentkostnader, där valet handlar om påverkan på 

utformningen av exempelvis ett bonusavtal eller ett skuldkontrakt. Genom ingående av ett 

bonusavtal kan företagsledningens agerande påverkas och därmed minska 

agentkostnaderna (Jensen och Meckling, 1976).  

Fields et al. (2001) beskriver kategorin tillgångspris som informationsasymmetrins 

inverkan i redovisningsvalet. Om företagsledningen innehar mer information om företaget 

i jämförelse med de utomstående ägarna, kan de välja att lämna ut mer eller mindre 

information gällande exempelvis tillgångarna eller risker, kopplat till framtida kassaflöden. 

Den sista indelningen benämner Fields et al. (2001) som inverkan på externa parter, vilka 

identifieras som andra än nuvarande och potentiella ägare. Det kan vara att företaget, 

genom sin redovisning och den information som lämnas ut, har en förhoppning om en 

inverkan på vilka val andra externa parter gör. Dessa externa parter kan exempelvis vara 

lagstiftare, konkurrenter eller leverantörer. 

 

3.3.3 Företagens resultat  

Dechow (1994) beskriver att företags resultat många gånger används av företagens 

intressenter, som ett mått på prestation. Exempelvis kan resultatet användas för att påverka 

den kompensation som företagsledningen erhåller, eller att resultatet kan vara avgörande 

för investerares och långivares beslutsfattande. När det rör hur företag väljer metoder för 

att på olika sätt hantera resultatet, menar Burgstahler och Dichev (1997) att företag 

försöker undvika redovisning av minskade resultat. Detta ska bland annat bero på 

antagande om att högre redovisat resultat, ska leda till lägre transaktionskostnader med 

företagets intressenter. En annan anledning till hur företag hanterar resultat kan beskrivas 
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av DeFond och Park (1997) som menar att företagsledare kan använda sig av 

resultatutjämning för att inte riskera förlora sitt arbete, om det kan kopplas till resultatet. 

De förklarar, att om företagets ägare ser resultatet som ett mål på företagets prestation, kan 

företagsledaren välja att göra periodiseringar det aktuella året som kan flyttas till perioder 

längre fram, om det finns risk att resultatet kommer vara sämre i framtiden. Detta betyder, 

enligt Dechow (1994), att företagsledare manipulerar företagets resultat för sin egen 

vinning. Hon anser att när företagsledare gör detta, kan det leda till att resultatet inte är 

trovärdigt ifråga om mätning av företagets prestation. Resultatet kan se bättre ut än vad det 

i verkligheten är. 

 

3.3.4 Traditionella avskrivningar  

Adler (1945) beskriver syftet med avskrivningar som att försöka visa den användning eller 

konsumtion av en tillgång som faktiskt har förbrukats under en viss period. Wright (1964) 

menar att avskrivningar ska spegla tillgångens förbrukning och detta ska kostnadsföras 

över tillgångens nyttjandeperiod. Andrew och Pitt (2006) påtalar att avskrivningar mäter 

minskning i värdet på tillgångarna. Vid ett oförändrat värde, kommer inte heller någon 

avskrivning göras för denna period. Enligt Stárová och Čermáková (2010) ska 

avskrivningarna motsvara det faktiska slitage som tillgångarna haft, och det ligger på 

företagen att beräkna avskrivningarna på ett korrekt sätt.  

Filatov, Rydykh och Kityukhin (2014) ser avskrivningar som en av de viktigaste 

finansieringskällorna som investerare och företag har. Avskrivningar kommer påverka det 

slutliga resultatet i den finansiella verksamheten, med anledning av att avskrivningar är 

delar av kostnadsstrukturen.  Avskrivningar blir därmed en viktig del av de 

redovisningsval som företag gör. Det finns flertalet metoder vid avskrivning på tillgångar 

(Filatov et al., 2014) och valet av avskrivningsmetod blir viktigt för vilket resultat företaget 

vill uppnå. Även Jackson, Liu och Cecchini (2009) anser att företagens val av 

avskrivningsmetod har betydelse vid investeringsbeslut. Vidare beskriver de att företag 

som tillämpar en degressiv avskrivningsmetod, kommer redovisa ett lägre värde i 

jämförelse med om företagen tillämpar en linjär avskrivningsmetod samt kommer ha en 

högre nivå av kapitalinvesteringar.  
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Avskrivningsmetoder  

Ogunba (2011) beskriver tre olika avskrivningsmetoder som baserar sig på tillgångens 

ekonomiska livslängd. Dessa tre är linjär avskrivning, degressiv avskrivning och 

progressiv avskrivning. Filatov et al. (2014) belyser ytterligare en avskrivningsmetod som 

benämns produktionsbaserad avskrivning.  

Linjär avskrivning beskrivs som en metod då värdet på tillgången skrivs av enhetligt under 

hela tillgångens ekonomiska livslängd, det vill säga med samma belopp varje år (Stárová 

och Čermáková, 2010). Denna avskrivningsmetod är den mest förekommande hos företag 

(Andrew och Pitt, 2006). Degressiv avskrivning är en metod där avskrivningsbeloppet är 

högre i början av tillgångens ekonomiska livslängd för att sedan minskas i slutet. Denna 

avskrivningsmetod förordas av Ogunba (2011), genom att värdeminskningen är större i 

början av nyttjandeperioden på vissa tillgångar.  Progressiv avskrivning beskriver Ogunba 

(2011) som en metod där avskrivningsbeloppet ökar i slutet av nyttjandeperioden och har 

lägre avskrivningar i början av tillgångens livslängd.  

Filatov et al. (2014) beskriver ytterligare en avskrivningsmetod där avskrivningsbeloppet 

är proportionellt till volymen som tillgången producerar, denna metod kallas för 

produktionsbaserad avskrivning.  

3.3.5 Komponentavskrivning  

Komponentmetoden är en avskrivningsmetod som uppkommit med härledning av att vissa 

materiella anläggningstillgångar har komponenter som bör särredovisas. Stárová och 

Čermáková (2010) förklarar komponenter som delar på tillgången vilka är utbytbara, har 

viktiga funktioner och som har nyttjandeperioder som skiljer sig avsevärt från tillgångens 

nyttjandeperiod i sin helhet. Svoboda (2007) beskriver komponentmetoden som en separat 

avskrivning av enskilda komponenter som tillhör en anläggningstillgång, dock har de 

enskilda komponenterna olika nyttjandeperioder och behöver därmed skrivas av som 

separata tillgångar. Även Malíkovás (2014) förklaring går i linje med Stárová och 

Čermáková (2010)  samt Svoboda (2007). Malíková (2014) menar att när 

komponentmetoden tillämpas, kommer delar på tillgången aktiveras som enskilda 

tillgångar i stället för att tillgången aktiveras i sin helhet. Stárová och Čermáková (2010) 

menar att komponentmetoden används främst av företag som innehar byggnader samt 

lokaler, exempelvis fastighetsföretag. Förslag till vad som är en komponent ges av 

exempelvis hiss, fönster eller tak.  
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Komponentmetoden innebär att kostnader som tidigare redovisades som underhåll, 

kommer aktiveras som tillgångar och det behöver inte göras korrigeringar i de tidigare 

avskrivningarna som gjorts, enligt Stárová och Čermáková (2010). Malíková (2014) anser 

att komponentmetoden hjälper till att tydliggöra det redovisade värdet på tillgångar, 

eftersom komponenterna kommer aktiveras separat. Stárová och Čermáková (2010) anser 

att komponentmetoden bidrar till en mer rättvisande bild av företagens redovisning, 

eftersom den visar den verkliga åtgången av en tillgång. Det i jämförelse med tidigare 

metod, när tillgången skrevs av i sin helhet. De menar att när en anläggningstillgång 

skrivits av i sin helhet har inte slitaget på tillgången avspeglas korrekt. Komponentmetoden 

är ett bättre tillvägagångsätt i dessa situationer, eftersom det bidrar till ett jämnare resultat 

över flera år (Stárová och Čermáková, 2010).  

 

3.3.6 Faktorer som kan förklara valet av komponentindelning 

Revisionsbyrå  

När företag står inför nya val gällande sin redovisning, kan vägledning från revisorerna bli 

en viktig del i arbetet. En större och mer etablerad revisionsbyrå kan ha inarbetade normer 

och tillvägagångssätt inom byrån och det kan återspeglas i kundernas rapporter (Palmer, 

2008). Han menar vidare att större revisonsbyråer, som exempelvis de fyra stora (Deloitte, 

Ernst & Young, PwC och KPMG), anses ha mer kompetens bland sina anställda än mindre 

revisionsbyråer. När revisorerna ses som kompetenta får de mer inflytande i kundernas 

beteende menar Palmer (2008), vilket kommer resultera i vilka redovisningsval företagen 

gör. Inchausti (1997) beskriver att det kan finnas samband mellan att företag som anlitar 

större revisionsbyråer väljer lämna ut mer och tydligare information i sina rapporter med 

anledning av revisionsbyråernas uppmuntran. Guedhami, Pittman och Saffar (2014) visar 

att företag med politiska kopplingar använder sig i större utsträckning av revisorer från en 

större revisionsbyrå och visar mer information i sina rapporter. Det kommer bidra till 

uppfattning om att rapporterna är sanningsenliga och detta menar forskarna resulterar i att 

företaget visar legitimitet gentemot sina intressenter.    

Storlek  

Storleken på företag har ofta använts som faktor för att förklara vilka val företag gör 

gällande sin redovisning. Tagesson et al. (2009) menar att större företag tenderar lämna ut 

mer utförlig information om företagets verksamhet exempelvis gällande social samt 



36 

 

miljömässig information, i jämförelse med mindre företag. De nämner ett flertal eventuella 

motiv till detta, och en förklaring kan vara att stora företag har större inverkan på samhället 

och de har normalt fler intressenter som påverkas av företagets handlingar. Vidare kan det 

förklaras av att allmänheten ofta ställer högre krav på mer öppen redovisning från större 

företag. Palmer (2008) påtalar att större företag generellt har mer resurser, i form av 

anställda, som kan involveras i redovisningen och sammanställningen av de finansiella 

rapporterna. Ahmed och Courtis (1999) stödjer också tidigare studier gällande större 

företags redovisning. De menar att större företag inte har ett så centrerat ägande, vilket 

mindre företag ofta har (Berger och Udell, 1998) och då finns förväntningar att företaget 

ska redovisa mer ingående och detaljerat, vilket kan härledas till agentteorin (Jensen och 

Meckling, 1976). De menar även att större företag har mer avancerade redovisningssystem, 

vilket underlättar redovisningen. Berger och Udell (1998) påtalar att i mindre företag är det 

ofta ägaren själv som fattar beslut, vilket resulterar i att det inte uppstår konflikter, som 

annars kan ses i större företag där ägandet är separerat från kontrollen (Eisenhardt, 1989; 

Lambert, 2001). Det kan vara en förklaring till varför mindre företag tenderar att inte 

lämna ut så mycket finansiell information i jämförelse med större företag. 

Lönsamhet  

Tagesson et al. (2009) menar att flertalet studier påvisar att det finns ett samband mellan 

hur lönsamt ett företag är och vilka val de gör i sina rapporter. Dock beskriver de att 

forskare har undersökt faktorn lönsamhet genom olika tillvägagångsätt, och resultaten har 

varierat.  Giannarakis (2014) förklarar sambandet med att lönsamma företag har mer 

resurser för att kunna ta fram mer utförliga rapporter samt att det ger en positiv bild av 

företaget för intressenterna. Ng och Koh (1994) ser sambandet på ett annat sätt, de anser att 

lönsamma företag är utsatta för mer offentlig kontroll och därför ger ut mer detaljerade 

rapporter. Detta för att undvika eventuella regleringar som kan uppstå om de offentliga 

aktörerna anser att de inte får tillräcklig insyn i företaget. Meek, Roberts och Gray (1995) 

kunde dock inte hitta något signifikant samband mellan hur lönsamt ett företag är och hur 

mycket information de väljer att publicera kring sin redovisning. Inchausti (1997) fann ett 

samband och utvecklar resonemanget att företagsledare i lönsamma företag lämnar ut mer 

ingående information för att stärka sin egen position och för att tillfredsställa företagets 

intressenter. Tagesson et al. (2009) beskriver att flertalet forskare har konstaterat att den 

mest uppenbara anledningen till sambandet mellan lönsamhet och vilka val företag gör när 
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det gäller sin redovisning, är att lönsamma företag har ekonomin och resurserna för en mer 

detaljerad redovisning.  

Ägarnas ställda krav (avkastningskrav)  

Ägarnas krav kan inkludera flertalet olika krav på företagen. I denna studie kommer 

ägarnas ställda krav behandla endast de avkastningskrav som ställs.  

Clarkson (1995) beskriver intressenter som individer eller grupper som exempelvis har 

krav ställda på ett företag eller att de på något sätt har ett intresse i företagets verksamhet. 

Företag kan ha både primära och sekundära intressenter, dock kan dessa intressenter skilja 

sig åt mellan olika företag. Till de primära intressenterna räknas exempelvis aktieägare, 

banker, leverantörer, kunder och anställda. Om någon av dessa intressenter skulle bli 

missnöjda och dra sig ur ett avtal med företaget, kan företaget ta skada och dess framtid 

kan vara hotad. Dessa intressenter är avgörande för företaget och dess framtid. Clarkson 

(1995) beskriver de sekundära intressenterna, som att de kan ha inverkan på företaget eller 

att de påverkas av vad företaget gör. Dock har dessa intressenter inte några direkta avtal 

med företaget och de har inte någon avgörande roll för företagets fortlevnad.  

 

Gelb (2000) studie påvisar, utifrån ett agentteoriperspektiv, att företag där det finns fler 

externa ägare, bidrar med mer detaljerad information i de finansiella rapporterna. Genom 

att vara mer utförlig och öppen med redovisningen ger det en klarare bild av verksamheten, 

vilket i sin tur bidrar till att ägarna kan kontrollera huruvida deras förväntningar uppfylls. 

För att se hur ägande kan ha inverkan i företags val av redovisningsmetod, gjorde Eng och 

Mak (2003) en studie där de ville förklara hur ägandet påverkar företagens redovisning. 

Förutom tidigare forskning, gällande att ett externt ägande resulterar i mer utlämnande av 

information (Gelb, 2000), undersöker de om ett offentligt ägande kan vara en faktor som 

påverkar graden av vad som redovisas i de finansiella rapporterna. Resultatet visar att 

dessa företag sannolikt väljer att lämna mer omfattande information, vilket Eng och Mak 

(2003) menar kommer från antagandet att offentligt ägda företag har mer problem inom 

agentrelationerna. Genom att de är mer öppen med sin redovisning, bidrar det till att lösa 

dessa problem då informationsasymmetrin kan minskas. 

 

Brorström, Haglund och Solli (2014) beskriver att planering och beslut inom de 

kommunala verksamheterna sker med politiskt inflytande och verksamheternas 

inriktningar samt finansiering beslutas av folkvalda politiker. I och med detta föreligger det 



38 

 

ett krav på insyn samt öppenhet. Vidare menar författarna att syftet med den kommunala, 

externa redovisningen är att tillgodose deras intressenter, som exempelvis 

kommunfullmäktige och kommuninvånarna, med information kring verksamhetens 

finansiella ställning. Författarna menar att denna information ska vara utformad på sådant 

sätt att styrning och uppföljning förenklas. Redovisningen i verksamheten ska vara i linje 

med dess övergripande mål. 

 

I kommunalt ägda företag, där det råder ett externt ägande, ställer ägarna krav i form av 

avkastning på företagen. Keeris (2008) beskriver att avkastningskravet anger den lägsta 

avkastning som krävs i relation till de risker som finns för ägarna. Avkastningen på 

fastigheter kan bero på flertalet bakomliggande faktorer. För att nämna några beskriver 

Henneberry och Mouzakis (2014) att det kan påverkas av fastighetens karaktär, vilket 

baseras på fastighetens ålder eller utförande. Vidare kan avkastningen bero på var 

fastigheten är belägen och hur den lokala ekonomin och fastighetsmarknaden ser ut där. 

 

En fungerande bolagsstyrning är viktigt inom alla företag, för att verksamheterna ska 

bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Kohl och Schaefers (2010) förklarar att 

bolagsstyrning, genom ställda avkastningskrav, är ett väl fungerande verktyg för att 

företagen ska förvalta det investerade kapitalet på ett bra sätt, samt att det förhindrar så 

företagen inte fattar beslut som kan vara till nackdel för ägarna. 

 

3.4 Teoretisk förklaringsmodell (A priori-modell) 

Förklaringsmodellen ska skänka förståelse för vilka faktorer som kommer att behandlas 

och undersökas i denna studie, vilket härstammar från studiens referensram. Hur dessa 

möjligtvis kan förklara hur fastighetsföretagen tillämpar samt väljer att göra sina 

komponentindelningar. Teorier används även för att finna förklaringar för 

fastighetsföretagens val gällande komponentmetoden. 
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Modell 2 - Förklaringsmodell 

 

De teorier som behandlas i studien är institutionell teori, grad av tvingande tillämpning 

samt agentteorin, dessa illustreras av gråa pilar.  

De faktorer som undersöks i studien är revisionsbyrå, storlek, lönsamhet samt ägarnas 

ställda krav, vilket illustreras av de blåa cirklarna i modellen ovan. I punkten övrigt hamnar 

andra eventuellt förklarande faktorer som inte framkommit i referensramen, vilket inte 

kommer undersökas i denna studie.   

Indelning av 
komponenter 

Revisionsbyrå 

Storlek 

Lönsamhet 
Ägarnas ställda 

krav 

Övrigt 

Institutionell 

teori 
Agentteori 

Grad av tvingande tillämpning 

(Enforcement) 
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3.4.1 Undersökningsmodeller 

Utifrån förklaringsmodellen har två undersökningsmodeller utvecklats, för att redogöra för 

de forskningsfrågor som studien behandlar. Först presenteras hur studiens tre första 

forskningsfrågor ska undersökas, för att sedan redogöra för den sista forskningsfrågan.  

 

Modell 3 - Undersökningsmodell 1 

 

 

Undersökningsmodell 2 redogör för vilka faktorer som kan förklara 

komponentindelningen. Här presenteras de mått som tagits fram för de olika faktorerna, för 

att studien ska bli genomförbar, samt var de empiriska data inhämtas ifrån. 

 

 

 

 

 

 

• Hur företagen har anpassat sig till K3 
inhämtas och analyseras från företagens 
årsredovisningar för år 2014.   

Fastighetsföretagens 
anpassning till K3 och 

komponentmetoden 

• Hur företagen har gjort sina 
komponentindelningar inhämtas och 
analyseras från företagens 
årsredovisningar för år 2014.   

Fastighetsföretagens 
komponentindelning 

• Hur företagens avskrivningskostnad har 
ändrats inhämtas från företagens 
årsredovisningar för år 2013 och 2014.  

Fastighetsföretagens 
avskrivningskostnad 
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Modell 4 – Undersökningsmodell 2 

 

De faktorer som ska undersökas i studien delas upp i olika kategorier för att få en djupare 

analys ur varje faktor.  

 

Faktorn revisionsbyrå delas in efter de som anlitats mest frekvent bland 

fastighetsföretagen. Det resulterar i fyra olika byråer, vilka är PwC, KPMG, Ernst & Young 

och Deloitte. Ytterligare finns en samlingspost där övriga revisionsbyråer ingår. Faktorn 

revisionsbyrå har således fem kategorier som kommer studeras. 

 

Faktorn storlek delas in i tre olika kategorier utifrån företagens balansomslutning. De 

företag som innehar en balansomslutning mellan 1 - 499 999 999 kr benämns som små 

• Vilken revisonsbyrå företagen anlitar 
hämtas ifrån respektive företags 
årsredovisning för år 2014.  

Revisionsbyrå  

• Storlek baseras på respektive företags 
balansomslutning och  hämtas från 
företagens årsredovisningar för år 2014 

Storlek  

• Lönsamheten undersöks genom 
företagens avkastning på eget kapital 
och denna information inhämtas från 
företagens årsredovisningar för år 2014 

Lönsamhet   

• Ägarnas ställda krav undersöks genom 
de kommunalt ägda företagens ställda 
avkastningskrav och denna information 
hämtas från respektive företags 
ägardirektiv.  

Ägarnas 
ställda krav  

Faktorer  Empirisk grund   
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företag. Kategorin medel stora företag har 500 000 000 - 999 999 999 kr och de företag, 

vars balansomslutning är 1 000 000 000 kr och uppåt, tillhör kategorin stora företag.   

 

Faktorn lönsamhet delas in efter den avkastning på eget kapital som företagen uppnår år 

2014. Låg avkastning kallas kategorin som består av företag som har en avkastning mellan 

0 - 9 %. De företag som ligger mellan 10-19 % ingår i gruppen medelhög avkastning. De 

företag som ingår i kategorin hög avkastning har en avkastning från 20 % och uppåt.  

 

Faktorn ägarnas ställda krav mäts i form av de avkastningskrav som ägarna ställer på 

företagen. Ägarna använder sig av olika avkastningsmått i form av direktavkastning, 

avkastning på eget kapital samt avkastning på totalt kapital, vilket bidrar till att faktorn 

delas in i dessa tre avkastningsmått. Hur ägarnas ställda krav (avkastningskrav) kan ha 

inverkan i komponentindelningen kommer endast att beröra de kommunalt ägda företagen. 
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4. Empiri  

I detta kapitel presenteras studiens empiriska data som har insamlats genom 

dokumentstudien. Inledningsvis presenteras det insamlade materialet från 

årsredovisningar samt ägardirektiv. Kapitlet avslutas med en bortfallsanalys. 

4.1 Data från dokumentinsamling  

4.1.1 Komponentmetoden  

Vid genomgången av det insamlade empiriska materialet framgår att 180 fastighetsföretag 

tillämpar regelverket K3 och resterande 46 fastighetsföretag redovisar i enlighet med RFR 

2 - Redovisning för juridiska personer. Av dessa företag är det 68 % som i sina 

årsredovisningar redogör för den komponentindelning som företagen använder. 

Återstående 32 % har inte gjort någon tydlig indelning av de komponenter som tillämpas. 

Dock uppger majoriteten av dessa, där betydande komponenter har väsentligt skilda 

nyttjandeperioder, har komponentindelning gjorts. För att illustrera hur andelen som ger 

upplysning kring komponentindelningen samt den andel som inte redogör för detta, 

används ett cirkeldiagram. 

 

 

Diagram 2 - Företag som tillämpar K3 

 

Av de kommunalt ägda företagen, är det ca 80 % som redovisar indelningen av 

komponenter i årsredovisningarna. Motsvarande siffra för de privat ägda företagen är 48 

%. 
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Stapeldiagrammet nedan redogör för vilka som är de vanligast förekommande 

komponenterna som företagen delar in sina byggnader i. Samlingsnamn har gjorts för vissa 

komponenter, med anledning av att företagen har haft olika benämningar för samma typ av 

komponent. I denna indelning har de 32 % (se diagram 2) av företagen som inte gjort 

någon tydlig komponentindelning uteslutits för att inte få en skev fördelning.  

 

 
Diagram 3 - Komponentindelning 

 

Det insamlade empiriska materialet från årsredovisningarna visar att den vanligast 

förekommande komponenten hos företagen är stomme, vilket 98 % av företagen redovisar. 

Tak och fasad är ytterligare två komponenter som ofta är återkommande när det gäller 

vilka komponenter företagen väljer att redovisa. 78 % av företagen särredovisar dessa 

komponenter. Hos 65 % av företagen återses komponenten fönster, och posten övrigt 

förekommer hos 55 % av företagen. De resterande komponenterna tillämpas i färre än 50 

% och dessa är bland annat ventilation, tekniska installationer, el samt hiss. Dock ska 

uppmärksammas att dessa fyra komponenter, hos vissa företag, redovisas som en och 

samma komponent under benämningen installation. Även komponenten inre ytskikt, vilket 

kan vara golv, väggar eller innertak, återses i mindre än 50 % av de företag som väljer att 

redovisa komponentindelning. 

 

Ett fåtal av företagen har valt att redovisa stomme, tak och fasad, utifrån vilket material 

dessa komponenter består av. Det kan exempelvis vara att företagen använder 
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komponenter som “trästomme”, “tegeltak” samt “fasad tegel, plåt, betong”. Flertalet av 

företagen väljer även att särredovisa komponenter som el, ventilation och VS (vatten och 

sanitet) istället för att använda komponenten installation. I denna studie delas dessa in som 

enskilda komponenter, i de fall företaget nämner dessa specifikt i sin årsredovisning. 

Utifrån det insamlade materialet framgår att företagen använder ett stort antal skilda 

komponenter, totalt har 90 olika komponenter identifierats. 

 

Det är en stor variation mellan antalet komponenter som företagen redovisar i sina 

årsredovisningar. Av de företag som ingår i studien är det lägst angivna antalet 3 stycken. 

Det företag som har redogjort för flest komponenter, uppgav i sin årsredovisning att de har 

en indelning i 23 olika poster. Typvärdet för antal komponenter, det vill säga det vanligast 

förekommande antalet som företagen uppger, är 9 stycken. Medelvärdet för antalet 

komponenter som företagen redogör för uppgår till 10,8. I denna studie har mark uteslutits 

med anledning av att många företag inte redovisar detta i sin indelning av komponenter.  

 

4.1.2 Avskrivningskostnad 

Utifrån fastighetsföretagens årsredovisningar, för räkenskapsåren 2013 samt 2014, 

beräknas avskrivningskostnad för år 2013. Avskrivningskostnaden, enligt tidigare 

avskrivningsmetod, uppgår i genomsnitt till 113 kr per m
2
. I årsredovisningen för år 2014 

har denna kostnad justerats av företagen, i enlighet med K3 och komponentmetoden. 

Beräkningen visar en genomsnittskostnad på 126 kr per m
2
, vilket innebär en ökning med 

13 kr per m
2
, i jämförelse med tidigare metod. Den lägsta avskrivningskostnaden, enligt 

tidigare metod, som uppmärksammas hos fastighetsföretagen, är 33 kr per m
2
 och den 

högsta uppgår till 211 kr per m
2
. Efter införandet har den lägsta respektive högsta 

kostnaden justerats till 36 kr per m
2
 samt 293 kr per m

2
. Båda metoderna visar på en bred 

variation mellan avskrivningskostnaderna, hos de fastighetsföretag som studeras. Det som 

kan utläsas från den sammanställda tabellen nedan, är en ökning av 

avskrivningskostnaderna för fastighetsföretagen, efter tillämpning av komponentmetoden. 
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  Medel

värde  

Fördelat per 

månad 
Min 

värde 

Fördelat 

per månad 
Max  

värde 

Fördelat 

 per månad 

Avskrivningskostnad 

per m
2
 för 2013  

innan K3 

113 kr 9,42 kr 33 kr 2,75 kr 211 kr 17,58 kr 

Avskrivningskostnad 

per m
2
 för 2013 

 enligt K3 

126 kr 10,5 kr 36 kr 3 kr 293 kr 24,42 kr 

Hyresintäkter per m
2
 

för 2013 

924 kr 77 kr 264 kr 22 kr 2 232 kr 186 kr 

Hyresintäkter per m
2 

för 2014 

960 kr 80 kr 324 kr 27 kr 2 520 kr 210 kr 

Tabell 1 - Avskrivningskostnad 

Antal företag  

Företag 104 

Bortfall 76 

 

I den nedre delen av tabellen kan utläsas hur hyresintäkterna hos fastighetsföretagen har 

förändrats mellan räkenskapsåren 2013 och 2014. Det visar en genomsnittsökning per år, 

med 36 kr per m
2
, vilket fördelat per månad blir en ökning med 3 kr per m

2
. Den 

genomsnittliga avskrivningskostnaden per månad, har ökat med 1,08 kr per m
2
, vilket leder 

fram till en vidare diskussion gällande relationen mellan hyresintäkterna och 

avskrivningskostnaderna. Vid beräkningen av hyresintäkterna framgår att för båda åren, 

råder ett stort spann mellan den lägsta och den högsta hyresintäkten för de fastighetsföretag 

som undersöks, vilket kan ses som anmärkningsvärt. 

 

4.1.3 Faktorer  

Flertalet av de företag som ingår i studien anlitar en revisionsbyrå som tillhör någon av de 

“fyra stora”, både när det gäller privat och kommunalt ägda fastighetsföretag. Av de 180 

företag som studien behandlar, anlitar 56 företag revisionsbyrån PwC medan 35 använder 

sig av KPMG, Ernst & Young anlitas av 41 företag och 19 anlitar Deloitte. 29 företag (20 

privat och 9 kommunalt ägda) anlitar någon annan revisionsbyrå eller uppger inte den 

informationen, dessa tillhör posten övriga. Denna fördelning tydliggörs i diagrammet 

nedan. 
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Diagram 4 - Antal företag per revisionsbyrå 

 

Utöver de vanligast förekommande komponenterna, exempelvis stomme, tak och fasad 

skiljer sig indelningarna åt, både mellan revisionsbyråerna samt inom samma byrå. Ernst & 

Young är den revisionsbyrå som har tillämpat underkomponenter, exempel är olika typer 

av fasader samt tak beroende av material. Det är 41 företag som anlitar Ernst & Young, 

och av dessa redovisar 17 företag inte någon indelning av komponenter, vilket motsvarar 

41 %. Detta utmärker sig speciellt från företag som exempelvis anlitar PwC, där endast 5 

av 56 företag inte har någon tydlig indelning av sina komponenter i årsredovisningarna. 

Detta motsvarar 9 % av totala antalet företag som anlitar denna revisionsbyrå.  20 % av de 

företag som använder sig av en revisor från KPMG, gör ingen indelning i årsredovisningen 

och motsvarande siffra för de som anlitar Deloitte är 42 %.  

 

Korrelationsanalys  

För att se om faktorerna i förklaringsmodellen har någon påverkan på företagens 

komponentindelning upprättas korrelationsanalyser för faktorerna storlek, lönsamhet samt 

ägarnas ställda krav(avkastningskrav). I faktorn storlek delas företagen in i tre kategorier 

utifrån balansomslutning. Även faktorn lönsamhet har en uppdelning i tre kategorier, där 

företagen grupperas efter avkastningen på det egna kapitalet. Faktorn ägarnas ställda krav 

mäts i form av de avkastningskrav ägarna ställer på företagen. Denna faktor delas in efter 

det avkastningsmått som uppges. Kategoriseringen upprättas med anledning av att få en 

djupare analys av varje faktor och valet vid indelningen av komponenter. Pearson 

Correlation används i denna studie för att se hur starkt eller svagt sambandet är mellan 
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variablerna, det anger även om sambandet är positivt eller negativt. För ett starkt samband, 

ska korrelationskoefficienten anta ett värde nära +1 eller -1. Nedan redogörs resultatet från 

korrelationsanalyserna. 

 

Storlek (Balansomslutning) Pearson - Correlation 

1 - 499 999 999 kr 0,589 

500 000 000 - 999 999 999 kr 0,371 

1 000 000 000 kr <  -0,073 

Samtliga  0,102 

Tabell 2 - Sammanställning korrelation storlek 

 

 

 

Korrelationskoefficienten för kategorin små företag uppgår till 0,589, vilket kan ses som 

ett starkt positivt samband. Korrelationen för kategorin medelstora företag uppgår till 

0,371, vilket kan ses som ett medelstarkt positivt samband. Kategorin stora företag 

uppvisar inget samband, med en korrelation på -0,073. 

   Lönsamhet  

(Avkastning EK)  Pearson r - Korrelation  

 
0-9 % 0,096 

 
10-19 %  0,103 

 
20 % <  -0,125 

 
Samtliga  0,091 

 Tabell 3 - Sammanställning korrelation lönsamhet 
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Korrelationen för kategorin låg avkastning uppgår till 0,096 och innebär att det inte finns 

något samband. Kategorin medelhög avkastning visar att det finns ett svagt positivt 

samband, då korrelationskoefficienterna uppgår till 0,103. De fastighetsföretag som har en 

hög avkastning, har en korrelation på - 0,125 vilket kan ses som ett svagt negativt 

samband. 

 

Ägarnas ställda krav  

(Avkastningsmått)  Pearson r - Correlation  
 

Direktavkastning  0,268 
 

Avkastning på eget kapital  0,194 
 

Avkastning på totalt kapital  -0,507 
 Tabell 4 - Sammanställning korrelation ägarnas ställda krav  

 

 

 

Vid korrelationsanalysen för avkastningskraven, visar direktavkastning en korrelation på 

0,268 och avkastning på eget kapital 0,194. Detta motsvarar svaga positiva samband. 

Korrelationskoefficienten för avkastning på totalt kapital uppgår till -0,507, detta kan ses 

som ett starkt negativt samband. 
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4.2 Bortfallsanalys  

Komponentmetoden 

Studien har ett bortfall på 46 privat ägda företag, från studiens urval på 226 

fastighetsföretag. Av detta urval är 113 företag privat ägda, vilket medför att bortfallet för 

dessa är 41 %. Bortfallet beror på att dessa fastighetsföretag inte redovisar enligt K3-

regelverket. Det framgår i årsredovisningarna för de företagen, att de väljer att redovisa i 

enlighet med RFR 2 - redovisning för juridiska personer. Redovisningen i enlighet med 

RFR 2, hänvisas till att de ingår i koncerner som upprättar koncernredovisning i enlighet 

med IFRS. Nedan visas ett utdrag ur årsredovisningen för Stena Fastigheter Nacka AB, för 

hur detta redogörs i årsredovisningen. 

 

 
Utdrag 1 - Redovisning i enlighet med RFR 2 (Stena Fastigheter Nacka AB, 2014 p. 9) 

 

Detta är en möjlighet för dessa företag, enligt PwC (2015), som menar att det finns 

undantag från att tillämpa K3 för de företag som omfattas av koncernredovisning i enlighet 

med IFRS. Något som skiljer sig från K3, är att inom RFR 2 kan företagen välja att inte 

tillämpa komponentmetoden. Dock ska företag som innehar förvaltningsfastigheter, och 

redovisar enligt IFRS, tillämpa komponentmetoden. Undantag från komponentmetoden 

finns, enligt Jansson och Nordlund (2005), för de företag som värderar sina 

förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Utifrån detta kan 

antagandet göras att de företag som inte redovisar enligt K3, utan tillämpar RFR 2 och inte 

använder komponentmetoden, ingår i koncerner där förvaltningsfastigheterna är värderade 

till verkligt värde. Om koncernen tillämpar komponentmetoden, kan det antas att 

dotterbolagen också göra detta. 

 

Avskrivningskostnad 

Beräkningen av fastighetsföretagens avskrivningskostnader, har ett bortfall på 76 företag. 

Detta bortfall förklaras av att vid beräkning av avskrivningskostnader per m
2
, ska 

företagens förvaltade yta användas. Vid genomgången av årsredovisningarna, 
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uppmärksammas att den förvaltade ytan inte uppges hos dessa företag, vilket bidrar till 

bortfallet.   

 

Faktorer 

Vid genomgång av ägardirektiven, där avkastningskraven samlas in, framgår det att 30 

kommuner inte uppger vilket avkastningskrav de ställer på företagen. Detta resulterar i ett 

bortfall av de företag som inte har något uttryckligt avkastningskrav. Ytterligare 14 företag 

faller bort med anledning av att ägardirektiven inte funnits tillgängliga, varav 

tre kommuner ger följande motiveringar: den ena kommunen följer inte sitt direktiv, då det 

var från år 1990, vilket resulterar i att det bryter mot lagen inom vissa ramar. De andra två 

kommunerna har ägardirektiv som inte fastställts ännu. Vidare har 10 företag fallit bort, 

grundat på att de har avkastningskrav som baseras på företagets resultat eller omsättning. 

Detta går inte att analysera i denna studie, vilket bidragit till bortfallet. Totalt har faktorn 

ägarnas ställda krav ett bortfall på 54 kommunalt ägda fastighetsföretag. 
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5. Analys och slutsats  

I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens analys, där teori kopplas till det 

empiriska materialet. Sedan redogörs för studiens resultat och slutsats.  

5.1 Analys  

I detta avsnitt analyseras den tidigare nämnda teorin tillsammans med de empiriska data 

som tagits fram från årsredovisningar samt ägardirektiv. Uppbyggnaden av analysen är 

utifrån studiens forskningsfrågor.  

 

5.1.1 Hur har fastighetsföretagen anpassat sig till K3 och komponentmetoden? 

I K3 framgår att företag som innehar förvaltningsfastigheter är skyldig att redovisa i 

enlighet med 17 kapitlet Materiella anläggningstillgångar, vilket innebär, enligt Drefeldt 

och Törning (2013), att dessa företag ska tillämpa komponentmetoden. Trots skyldigheten 

att dela in sina förvaltningsfastigheter i komponenter, visar resultatet att av de 

fastighetsföretag som ingår i denna studie, är det 32 % som inte redovisar någon tydlig 

indelning av komponenter i sina årsredovisningar. Majoriteten av dessa företag uppger 

dock att en komponentavskrivning har gjorts, men här kan det möjligen ifrågasättas för om 

fastighetsföretagen bryter mot god redovisningssed. Detta eftersom de rekommendationer 

som rör komponentmetoden i regelverket K3 inte följs. Det kan tolkas som att 

årsredovisningarna i dessa företag inte upprättas i enlighet med god redovisningssed, som 

är ett krav enligt 2 kapitlet 2§ ÅRL. Detta krav kan kopplas till den institutionella teorin 

och den tvingande isomorfismen, vilket innebär att företag kan bli skyldig att tillämpa ett 

visst tillvägagångssätt, med anledning av formella påtryckningar (DiMaggio och Powell, 

1983). För att rapporter ska bli trovärdiga och upprättas korrekt har graden av tvingande 

tillämpning en inverkan. Enligt Brown et al. (2014) innebär detta att företagen kontrolleras 

så de följer de standarder som finns, vid upprättandet av sina finansiella rapporter. En 

viktig mekanism inom detta begrepp är revisorerna. Berger (2010) menar att revisorernas 

arbete som granskare ska hjälpa företagen, så de tillämpar aktuella standarder korrekt. Hos 

de fastighetsföretag som inte har någon komponentindelning i sina årsredovisningar, kan 

revisorernas funktion som granskare samt stöd ifrågasättas. Eftersom revisorerna inte 

upptäckt detta när rapporterna granskas, kan det tolkas som att de inte lägger speciellt stor 

vikt vid att regelverket K3 följs fullt ut, vilket potentiellt kan ses som att graden av 

tvingande tillämpning (enforcement) är låg i detta fall. Hopes (2003) menar att om det 



53 

 

finns en högre grad av tvingande tillämpning, bidrar det till att företagen följer de 

regleringar som finns i större utsträckning.  I de fall där företagen inte redovisar sina 

komponenter i årsredovisningarna, kan det förklaras av att graden av tvingande tillämpning 

är låg, vilket går i linje med Browns et al. (2014) mätning, där det framgår att Sverige har 

en lägre grad än andra länder.  De som utmärker sig speciellt i denna studie är företag som 

anlitar revisionsbyrån Ernst & Young, där 41 % av företagen inte har någon indelning av 

komponenter i sina årsredovisningar.  

 

Det är 68 % av fastighetsföretagen som redovisar sina komponentindelningar i 

årsredovisningarna och resultatet påvisar att de kommunalt ägda företagen i större 

utsträckning är tydligare med sin komponentindelning. Av dessa visar 80 % en indelning 

av komponenter, medan motsvarande siffra för de privat ägda företagen endast är 48 %. En 

möjlig förklaring till de kommunalt ägda företagens redovisning, kan kopplas till 

agentteorin. Saam (2007) menar att det uppstår informationsasymmetrier, när ägandet är 

separerat från kontrollen inom företagen, och utlämnande av mer information kan minska 

denna asymmetri. Förklaringen till att majoriteten av de kommunalt ägda företagen är 

tydlig vid sin indelning av komponenter kan potentiellt vara att de måste visa öppenhet och 

ge god insyn för företagets intressenter. Detta är, enligt Borgström et al. (2014), ett krav 

när det gäller kommunala verksamheter. I och med öppenheten ger detta goda 

förutsättningar för att den klyfta, som kan uppstå mellan den information som finns inom 

företaget och den information som lämnas ut, minskas för de kommunalt ägda företagen. 

Tidigare forskning påvisar att offentligt ägda företag generellt är villiga att lämna ut mer 

ingående information i sin rapportering (Eng och Mak, 2003). Detta finns det även 

indikationer på i denna studie, eftersom det gått att utläsa mer information i dessa 

årsredovisningar. 

 

5.1.2 Hur ser komponentindelningen ut i fastighetsföretagen? 

Resultatet från de insamlade årsredovisningarna visar att det råder stor variation mellan 

antalet samt vilka komponenter som identifierats av fastighetsföretagen. Det redovisas allt 

från 3 komponenter upp till 23 komponenter, dock är det mest förekommande antalet 9 

identifierade komponenter och medelvärdet uppgår till 10,8. Vidare framgår det av 

resultatet att 90 olika komponenter identifierats i fastighetsföretagens årsredovisningar. 

Den stora variationen gällande komponenterna, kan förklaras utifrån Drefeldt och Törning 
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(2013). De menar att K3 ger bristfällig information för vad som är betydande komponenter 

med väsentligt skilda nyttjandeperioder, vilket ska användas som utgångspunkt när 

komponenter identifieras och redovisas av företagen. Även Uyar och Güngörmüş (2013) 

påtalar att det kan uppstå utmaningar för företag när nya regleringar har implementerats, 

eftersom dessa ofta har bristande vägledning samt att det kan finnas ett tolkningsutrymme 

gällande de nya reglerna. Det rådande tolkningsutrymmet och avsaknaden av någon 

etablerad praxis kring komponentmetoden, kan vara en anledning till den variation som 

finns mellan vilka komponenter som företagen redovisar. 

 

Vidare förklaring kring variationen som framgår mellan fastighetsföretagens komponenter, 

är att flertalet företag väljer särredovisning av komponenter som installation, el, hiss och 

ventilation. Detta istället för att redovisa dessa som exempelvis endast installation, vilket 

SABO (2012) gör i sin vägledning. Således betyder det att vissa företag redovisar många 

fler komponenter, i jämförelse med företag som endast redovisar komponenten installation. 

Ytterligare ett fåtal företag väljer att redovisa komponenter som tak eller fasad efter det 

material de består av, vilket bidrar till variationen av antalet identifierade komponenter. 

Indelning av byggnader efter material, är något som Nordlund (2010) förespråkar. Han 

menar att när företag ska göra bedömningen av sina byggnadskomponenter, bör de ta 

hänsyn till byggnadsmaterialet, eftersom olika material skiljer sig i livslängd. Exempel han 

nämner är att fasad av trä inte har lika lång livslängd som fasad av sten. Trots detta är det, 

som tidigare nämnts, endast några få företag som är noggrann vid indelningen och tar 

materialet i beaktande. Bakgrunden till att det skiljer sig mellan hur noggrann företagen är 

vid indelningen och identifieringen av komponenter kan ha flera orsaker. En av orsakerna 

kan vara att det troligtvis är första gången som K3 och komponentmetoden tillämpas för 

flertalet av företagen och att detta möjligen kan ses som komplicerat. Det kan resultera i att 

vissa företag inte är så tydliga och endast delar in i ett fåtal komponenter.  

 

Tillämpning av nya regelverk är komplicerat, vilket Jermakowicz och Gornik-

Tomaszewski (2006) diskuterar tillsammans med att nya implementeringar kan vara 

kostsamma. Enligt KPMG (2011) har en del kritik riktats mot komponentmetoden från 

olika instanser. De anser att komponentmetoden är betungande för företagen och att nyttan 

inte väger upp för kostnaderna med de nya regleringarna. Även detta kan vara en orsak till 

varför vissa företag väljer att redovisa ett mindre antal komponenter.  Palmer (2008) 

påtalar att företag med mer resurser, som exempelvis fler anställda, lämnar ut mer 



55 

 

ingående information. Det härleds till möjligheten att involvera fler personer vid 

sammanställningen av finansiella rapporter. Detta kan vara bidragande till varför vissa 

fastighetsföretag går in mer på detaljnivå vid indelningen av sina komponenter, som 

exempelvis att de redovisar efter byggnadsmaterial. 

 

Trots den rådande variationen mellan fastighetsföretagens indelning, kan ett antal liknande 

komponenter återses i årsredovisningarna hos ett flertal av företagen. Komponenterna 

stomme, tak, fasad samt fönster är de mest använda komponenterna och redovisas av mer 

än 60 % av fastighetsföretagen. SABO tillsammans med Fastighetsägarna har tagit fram 

riktlinjer gällande komponentmetoden och hur företagen kan välja att redovisa sina 

komponenter, med anledning av den bristande vägledning som råder (SABO 2012). 

Utifrån de vanligast förekommande komponenterna hos de undersökta företagen kan dessa, 

förutom fönster, återses i SABOs vägledning gällande hur indelningen kan göras. Andra 

komponenter som återfinns i vägledningen och bland de mest förekommande i studien, är 

installation, inre ytskikt samt hyresgästanpassningar. Drefeldt och Törning (2013) menar 

att informationen gällande hur företagen ska redovisa sina komponenter är bristande, vilket 

kan skapa en osäkerhet hos företagen, gällande hur de ska redovisa. När detta uppstår, 

menar DiMaggio och Powell (1983) att det kan finnas anledning att härma andra inom 

samma bransch. Detta beteende benämner de som härmande isomorfism och kan i denna 

studie potentiellt kopplas till att flertalet komponenter som uppkommer i 

årsredovisningarna, återfinns i SABO:s vägledning. Företagen kan vid indelningen av 

komponenter varit osäkra kring hur detta bör göras och har till följd av det valt att ta hjälp 

av de råd som finns. Dock går det inte att tydligt urskilja att den faktiska indelningen som 

SABO gjort, följs av de fastighetsföretag som ingår i studien. 

5.1.3  Har avskrivningskostnaden ändrats i relation till tidigare metod? 

Resultatet från det empiriska materialet påvisar ökade avskrivningskostnader för de 

fastighetsföretag som undersöks i studien, efter införandet av komponentmetoden. 

Resultatet överensstämmer med Nordlunds (2010) resonemang, gällande 

komponentmetoden och vilken effekt den har på företagens kostnader. Han påtalar att när 

företag aktiverar mer av sina underhållsåtgärder, kommer avskrivningskostnaderna öka i 

jämförelse med om åtgärderna kostnadsförs. Avskrivningar ska återspegla tillgångarnas 

förbrukning, och detta ska enligt Wright (1964) kostnadsföras över den nyttjandeperiod 
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som tillgången har. Med anledning av den ökade avskrivningskostnaden på 13 kr per m
2
, 

kan det antas att den tidigare metoden inte speglade tillgångarnas verkliga förbrukning. 

 

Svoboda (2007) menar att när komponentmetoden tillämpas, skrivs enskilda komponenter 

på en anläggningstillgång av separat, beroende av skilda nyttjandeperioder. Detta anser 

Stárová och Čermáková (2010) hjälper företagen att ge en mer rättvisande bild, eftersom 

avskrivningarna visar den verkliga åtgången av anläggningstillgångarna. De ökade 

avskrivningskostnaderna för fastighetsföretagen, från 113 kr per m
2
 till 126 kr per m

2
, efter 

införandet av K3 och komponentmetoden, kan ses som ett steg mot en mer rättvisande bild 

av företagens redovisning. Den variation som råder mellan den högsta samt den lägsta 

avskrivningskostnaden för båda metoderna, kan möjligen förklaras av att 

fastighetsföretagen innehar olika byggnader, i form av bostäder samt lokaler, vilka kan 

påverka avskrivningarna. Ytterligare inverkan i variationen kan komma av att 

avskrivningstiderna påverkas av hur företagen uppskattar vilka nyttjandeperioder de olika 

komponenterna innehar. Kortare avskrivningstider leder till ökade avskrivningskostnader 

och motsatt effekt råder vid långa avskrivningstider. Även marknadssituationen, där 

fastigheterna är belägna, kan ha en inverkan på företagens avskrivningar. De företag som 

äger fastigheter där det råder underskott på bostäder (Boverket, 2015), kan potentiellt ses 

som lönsamma genom detta. Lönsamma företag kan antas vilja sänka sina resultat på 

längre sikt, exempelvis med hjälp av ökade avskrivningskostnader. Fastighetsföretag med 

lägre resultat, kan möjligen motivera sina ökade hyreskrav på ett trovärdigare sätt, i 

jämförelse med de som redovisar högre resultat. Marknadssituationen kan således bidra till 

att det råder stor variation mellan fastighetsföretagens avskrivningskostnader. 

 

Vid tillämpning av komponentmetoden kommer alltså underhållsutgifter att aktiveras som 

tidigare har kostnadsförts enligt Stárová och Čermáková (2010) och det medför att 

avskrivningskostnaderna ökar för företagen. De ökade kostnaderna för fastighetsföretagen, 

i samband med tillämpningen av komponentmetoden, kan potentiellt leda till högre krav 

gällande hyrorna. Hellman et al. (2011) menar att driftnettot ofta ligger till grund för 

hyressättningen, och driftnettot påverkas beroende av om företagen aktiverar eller 

kostnadsför sina utgifter vid utbyte av komponenter.  Vid högre kostnader kan ett krav på 

högre hyra komma att ställas. Resultatet visar att hyresintäkterna för fastighetsföretagen 

har ökat med 3 kr per m
2
 per månad. För en lägenhet med tre rum och kök på ca 70 m

2
, 

innebär detta en hyreshöjning med 210 kr per månad. De ökade avskrivningskostnaderna 
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för fastighetsföretagen, efter införandet av komponentmetoden, kan vara en bidragande 

orsak till de höjda hyrorna. Ur den aspekten kan komponentmetoden ses som en nackdel 

för hyresgästerna. Dock kan metoden ses ur en annan aspekt, vilket kan vara till fördel för 

hyresgästerna.  Hellman et al. (2011) förklarar att när företag aktiverar mer av sina utgifter 

för komponentutbyte, kommer det leda till ett jämnare driftnetto över flera år, i jämförelse 

med om företagen kostnadsför utgifterna. I de fall utgifterna istället kostnadsförs, kommer 

driftnettot att sjunka kraftigt de år som företagen väljer att utföra underhåll. Det kan 

möjligen vara en bidragande orsak till att det råder eftersläpande underhåll på vissa 

fastigheter. När fastighetsföretagen tillämpar komponentmetoden, och därmed aktiverar 

mer av sina utgifter, kan det möjligen leda till att fler fastigheter rustas upp, vilket kan ses 

som en fördel för fastighetsföretagens hyresgäster. 

5.1.4 Vilka faktorer kan förklara eventuella olikheter i fastighetsföretagens indelning 

av komponenter? 

Resultatet påvisar att det råder stora skillnader mellan vilka komponenter som 

fastighetsföretagen redovisar samt hur många komponenter som tillämpas av respektive 

företag. Dessa skillnader kan möjligen förklaras av olika faktorer som ligger bakom 

fastighetsföretagens val kring sin indelning av komponenter. Sedan 1960-talet har studier 

kring företags redovisningsval intresserat forskare och enligt Fields et al. (2001) har 

studierna berört val inom flertalet områden, som exempelvis metodval eller tillämpning av 

nya redovisningsstandarder. 

Revisionsbyrå 

Revisorerna kan ha en inverkan på hur företagen tillämpar K3 och komponentindelningen. 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) påtalar att när ett nytt regelverk 

implementeras är revisorernas roll en viktig del för de berörda företagen. För de 

fastighetsföretag som inte tidigare tillämpat avskrivningar på komponenter, blir det en stor 

förändring. På grund av de bristfälliga riktlinjerna kring komponentmetoden och dess 

indelning, kan revisionsbyråer vara en faktor som påverkar hur företagen tillämpar 

komponentmetoden, med sin kunskap inom området. 

 

Revisorernas kunskap gällande komponentmetoden kan möjligen ses som likvärdig, med 

anledning av att de innehar samma utbildning och ska kunna ge likvärdig hjälp till sina 

klienter. Kopplingar kan dras till den normativa isomorfismen, inom den institutionella 

teorin, som enligt Mizruchi och Fein (1999) påvisar att individer som verkar inom samma 
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bransch samt har liknade utbildningar kan ha normer som etablerats under tidens gång. 

Detta kan potentiellt innebära att de revisorer som fastighetsföretagen anlitar, har samma 

normer kring komponentmetoden, med anledning av att de sannolikt har gått samma 

utbildning kring K3 regelverket. Som en följd av detta kan företagens komponentindelning 

likna varandra och därmed vara mer jämförbara. Resultatet från det empiriska materialet 

påvisar att de vanligaste komponenterna återses hos flertalet av företagen, oavsett vilken 

revisionsbyrå de anlitar. Detta kan bero på logik eller att de ingår i SABO:s (2012) 

vägledning och behöver händelsevis inte grunda sig på normer inom revisionsbranschen. 

 

Ett antal underkomponenter kan identifieras hos tre företag som anlitat Ernst & Young. 

Palmer (2008) menar att normer samt tillvägagångssätt som tillämpas inom större och 

väletablerade revisionsbyråer, kan återspeglas i exempelvis företagens årsredovisningar. 

Detta är inget som kan styrkas utifrån det resultat som framkommer i denna studie. 

Förutom de vanligast förekommande komponenterna, visar resultatet att det finns 

skillnader i komponentindelningen mellan de olika revisionsbyråerna: PwC, KPMG, Ernst 

& Young, Deliotte samt övriga byråer. Skillnaderna kan förklaras av att de möjligtvis har 

etablerade normer inom varje enskild revisionsbyrå samt att revisorerna kan ha olika 

utbildningar gällande K3. Det framgår även att det finns skillnader i 

komponentindelningen inom samma revisionsbyrå. Dessa skillnader kan bero på att 

företagen som ingår i studien sannolikt anlitar revisionsbyråer, som har kontor placerade 

på olika orter i Sverige. De etablerade normer som möjligtvis finns kring 

redovisningsval, kan alternativt ses på lokal kontorsnivå och inte inom hela företaget.  

 

Det råder inte alltför stor variation mellan vilka revisionsbyråer som anlitas av 

fastighetsföretagen. Av de 180 företag som behandlas i studien, är det endast 29 företag 

som anlitat en annan revisionsbyrå än PwC, KPMG, Ernst & Young samt Deliotte. Dessa 

revisionsbyråer ses som de fyra största inom revisionsbranschen, sett över hela världen 

(Palmer, 2008). Vad som ligger till grund för att dessa revisionsbyråer är mer anlitade kan 

möjligen vara att dessa ses som mer kompetent och det kan kännas tryggt att ha en 

väletablerad revisor som stöd, vid upprättande av årsredovisningarna. En tidigare studie av 

Guedhami et al. (2014) påvisar att det är vanligt förekommande att företag, som har 

politisk anknytning, anlitar större revisionsbyråer och genom det väljer företagen att 

frivilligt lämna ut mer information. Anledningen till detta är företagens uppfattning om att 

rapporterna blir mer tillförlitliga och det ska leda till att företagens intressenter ser 
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företaget som legitimt. Resultatet visar att både de kommunalt ägda samt de privat ägda 

fastighetsföretagen anlitar större revisionsbyråer, vilket kan betyda att även de privata 

företagen ser trovärdigheten som en viktig del vid upprättandet av de finansiella 

rapporterna. Utifrån det som analyserats, finns inget som tyder på att revisionsbyråerna har 

påverkat antalet komponenter eller hur dessa identifierats, vilket går emot tidigare 

forskning. 

Storlek   

En vanligt förekommande faktor som används vid forskning kring företags val gällande sin 

redovisning, är företagets storlek. Denna faktor kan möjligen förklara hur 

komponentindelningen ser ut i de fastighetsföretag som behandlas i studien.  Palmer 

(2008) menar att större företag generellt har mer resurser än små företag och därmed har en 

mer detaljerad redovisning.  Det kan tänkas att fastighetsföretag som har en högre 

balansomslutning innehar fler eller större fastigheter än de fastighetsföretag som har en 

mindre balansomslutning. Utifrån detta resonemang kan det tänkas att stora företag, har 

fler antal redovisade komponenter. Något som ytterligare kan styrka antagandet om att 

större företag har fler komponenter, är Ahmed och Courtis (1999) resonemang gällande 

större företags redovisning. De menar att de större företagens redovisning underlättas, på 

grund av att de förväntas ha mer avancerade redovisningssystem. Med anledning av att 

komponentmetoden har kritiserats för bland annat vara tidskrävande (KPMG, 2011), kan 

ett eventuellt redovisningssystem vara avgörande när företagen ska göra sina 

komponentindelningar, eftersom det kan underlätta arbetet. Företagen har möjlighet att gå 

in mer i detalj gällande sina byggnadskomponenter istället för att endast redovisa dessa 

övergripande. 

 

Det statistiska resultatet från korrelationsanalysen påvisar att det skiljer sig hur 

komponentindelningen ser ut mellan de olika företagen, när dessa har delats in i kategorier 

utifrån deras storlek. Korrelationen för de stora företagen är - 0,073, vilket innebär att det 

inte finns något samband. Korrelationen för de medelstora företagen samt de små, uppgår 

till 0,371 respektive 0,589. Det innebär att kategorierna medelstora samt små företag 

möjligen visar ett samband mellan högre balansomslutning och fler redovisade 

komponenter. Att kategorin stora företag statistiskt inte kan påvisa ett positivt samband, 

kan bero på tillfälligheter, eftersom de två andra kategorierna visar potentiella positiva 

samband mellan variablerna. Resultatet i studien går till viss del i linje med tidigare 
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forskning, att större företag är mer detaljerad i sin redovisning, eftersom det kan utläsas 

möjliga samband i kategorierna små och medelstora företag. Dock framgår av 

korrelationsanalysen för samtliga företag tillsammans, ett svagt positivt samband med 

korrelationskoefficienten 0,102. Det innebär att det inte går att säkerställa att det finns 

något samband mellan storlek och antalet komponenter, vilket går emot tidigare forskning. 

Antalet komponenter varierar mellan de fastighetsföretag som ingår i studien, oavsett 

vilken balansomslutning de har. 

Lönsamhet 

Lönsamhet kan vara en faktor som påverkar företags redovisningsval. Även denna faktor 

har en möjlig påverkan för hur fastighetsföretagen gör sin komponentindelning. Tidigare 

forskning av Giannarakis (2014) och Inchausti (1997)  tyder på att det finns samband 

mellan lönsamhet och hur detaljerad redovisning företagen har samt vilken information 

som lämnas ut. Även Tagesson et al. (2009) påtalar att detta samband har upptäckts av 

flera forskare och att bakgrunden till detta kan vara de lönsamma företagens tillgång till 

mer resurser. Lönsamheten har koppling till företagens resultat och vilka metoder 

företagen väljer för att hantera resultatet, kan ha flera bakomliggande orsaker. Burgstahler 

och Dichev (1997) beskriver i sin studie att företag vill undvika minskade resultat, vilket 

ska bero på att högre resultat är gynnsamt när avtal ska ingås med utomstående parter. 

Genom komponentmetoden har företagen möjlighet att påverka resultatet, det år 

komponentmetoden används första gången. De som vill redovisa ett högre resultat, 

aktiverar sannolikt mer utgifter vid första redovisningstillfället, i stället för att kostnadsföra 

dessa. De år utgifter kostnadsförs kommer resultatet att sjunka kraftigt (Hellman et al., 

2011). I detta fall antas företagen dela in sina fastigheter i ett större antal komponenter, 

vilket bidrar till mer aktiverade utgifter.  Utifrån korrelationsanalysen för de tre 

kategorierna inom faktorn lönsamhet, kan ett svagt positivt samband utläsas inom 

kategorin medelhög avkastning på eget kapital. Korrelationskoefficienten för dessa är 

0,103. Kategorin låg avkastning uppgår till 0,096 och påvisar inte något samband mellan 

variablerna. Ett negativt svagt samband visas för fastighetsföretagen med hög avkastning, 

då korrelationen är - 0,125.  Resultatet utifrån korrelationsanalysen kan inte statistiskt 

säkerställa att lönsamheten hos företag påverkar antalet komponenter företagen redovisar, 

eftersom alla korrelationerna visar på svagt eller inget samband. Denna studie kan inte 

styrka att mer lönsamma företag väljer att aktivera mer utgifter, i jämförelse med mindre 

lönsamma företag. 
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Meek et al. (1995) kunde inte finna något samband mellan lönsamheten och vad företagen 

väljer att redovisa, vilket går i linje med resultatet i denna studie. Tagesson et al. (2009) 

påvisar att resultaten kring lönsamhet som påverkande faktor har varierat i tidigare 

forskning, beroende på att faktorn kan mätas med olika tillvägagångssätt. Detta kan vara 

bidragande till att lönsamheten som påverkande faktor i denna studie går emot tidigare 

forskning, gällande att det finns samband mellan lönsamma företag och redovisningen. Ett 

annat tänkbart sätt för mätning av hur lönsamt ett företag är, kan vara beroende av 

marknadssituationen. Hur bostadsläget ser ut i Sverige skiljer sig åt mellan kommunerna, 

enligt Boverkets (2015)  enkät och det framgår rådande bostadsunderskott i majoriteten av 

kommunerna. Företag som har sin verksamhet inom kommuner där det råder stor brist på 

bostäder, och därmed sannolikt har långa bostadsköer, kan ur det perspektivet ses som mer 

lönsamma i jämförelse med företag i kommuner med bostadsöverskott. Detta kan möjligen 

bidra till att de företag som har fastigheter belägna där det råder underskott på bostäder, i 

större utsträckning väljer aktivering av sina utgifter, istället för att kostnadsföra detsamma. 

Ägarnas ställda krav (avkastningskrav)  

Gelb (2000) påtalar att i företag med ett externt ägande, finns ett krav från ägarna på mer 

detaljerad redovisning, för att få bättre insyn i företaget.  Ägarnas ställda krav kan vara en 

påverkande faktor vid indelningen av komponenterna. Denna faktor behandlar de 

kommunalt ägda fastighetsföretagen, vilka styrs genom bland annat ägardirektiv från 

kommunerna (SABO, 2013). Det kan kopplas till agentteorin och den målkonflikt, som 

Eisenhardt (1989) beskriver kan uppstå mellan företagens ägare och den tillsatta 

företagsledningen, när ägandet är separerat från kontrollen. Forskaren menar att vad ägarna 

har för mål med verksamheten kan skilja sig mot företagsledningens mål. 

Avkastningskraven kan vara ett av målen kommunerna har med sina fastighetsföretag och 

dessa bör återfinnas i ägardirektiven. Saam (2007) påtalar att just krav på hög avkastning 

är något som ägare ofta ser som ett av målen med företagen. Kohl och Schaefers (2010) 

anser att ställda avkastningskrav är ett bra verktyg för att företagen ska fatta beslut som 

gynnar ägarna. Ett sätt för företagen, att se till så avkastningskraven från kommunerna blir 

uppfyllda, är att ta ställning till hur resultatet kan påverkas, eftersom det kan styra 

avkastningen. Tidigare forskning visar att företag kan anpassa sina redovisningsmetoder 

för att visa ökade resultat (Burgstahler och Dichev, 1997).  Avskrivningar på 

anläggningstillgångar är enligt Filatov et al. (2014) en viktig del inom företagen. Det 
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beroende av att hur mycket avskrivningar företagen gör, påverkar det slutliga resultatet. 

Om företagen kostnadsför utgifter kommer resultat att sänkas det året i jämförelse med om 

dessa utgifter aktiveras som komponenter. Eftersom kommunalt ägda företag har ett ställt 

avkastningskrav som ska uppfyllas, är det till fördel för företag att aktivera mer utgifter vid 

första redovisningstillfället. Utifrån följande kan de antas att ju högre avkastning som ställs 

på företagen, desto fler komponenter väljer företagen att aktivera. 

 

Resultatet från korrelationanalysen visar att avkastningsmåttet direktavkastning har en 

korrelation på 0,268 samt att avkastning på eget kapital uppgår till 0,194. Dessa 

korrelationer motsvarar svaga positiva samband. Avkastning på totalt kapital visar ett 

starkt negativt samband med en korrelation på - 0,507. Det kan möjligen betyda att 

kommunalt ägda fastighetsföretag, med avkastning på totalt kapital som avkastningsmått, 

har ett omvänt samband. Det vill säga att företag med ett högre avkastningskrav inte delar 

in i fler antal komponenter, utan sannolikt delar in i ett mindre antal. Dock ska det beaktas 

att denna korrelation endast består av ett fåtal fastighetsföretag, och att det kan ha bidragit 

till denna negativa koefficient.  För de andra avkastningsmåtten går det inte att utläsa något 

direkt samband mellan högre ställda avkastningskrav och antalet aktiverade komponenter. 

Nordlund (2012) menar att komponentmetoden har en inverkan på avkastningen för 

företagen. Genom att aktivera mer komponentbytesutgifter, resulterar det i ett bättre 

driftnetto för företagen och därmed även resultat. Driftnetto tas i beaktande oavsett vilket 

avkastningsmått som används, av de mått som ingår i studien. Det innebär att mer 

aktiverade utgifter bidrar till högre avkastning. Detta kan vara ett sätt för företagen att 

uppnå de ställda avkastningskraven. Resultatet i denna studie tyder inte på att det finns ett 

tydligt samband, mellan de kommunalt ägda företagens avkastningskrav och antalet 

komponenter som företagen använder. Det betyder att ägarnas ställda krav inte är en 

påverkande faktor.  
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5.1.5 A posteriori-modell 

Teoretiska förklaringsmodellen (A priori-modellen) i avsnitt 3.4, presenterade faktorer som 

kan påverka fastighetsföretagens val av komponenter. Nedan presenteras en A posteriori-

modell för att redogöra för resultatet. De teorier som behandlats är fortsatt grå med 

anledning av att dessa endast använts för att finna förklaringar kring olika val 

fastighetsföretagen gjort. 

 

 

 

 

 

Modell 5 - A posteriori-modell 

 

De faktorer som har studerats är revisionsbyrå, storlek, lönsamhet samt ägarnas ställda 

krav (avkastningskrav). Faktorn övrigt är fortsatt grå, eftersom inga andra potentiellt 

påverkande faktorer framkommit under studien. Faktorerna som studerats är markerade i 

svart, med anledning av att denna studie inte kan finna några samband mellan nämnda 

faktorer och företagens komponentindelning. Detta går emot tidigare forskning gällande 
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Institutionell 
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företagens val vid redovisning, som menar att dessa faktorer kan ha en inverkan. 

Företagens komponentindelning visade på ett varierade antal komponenter, oberoende av 

företagens revisionsbyrå, storlek, lönsamhet eller ägarnas ställda krav.  

 

5.2 Slutsats  

I följande avsnitt lyfts de slutsatser som framkommit i analysen. Inledningsvis kommer 

studiens praktiska resultat presenteras, utifrån studiens andra och tredje forskningsfråga. 

Sedan ges en genomgång av det teoretiska resultatet, utifrån den första samt den sista 

forskningsfrågan. Detta för att tydligt koppla till studiens syfte. Vidare presenteras studiens 

metodreflektion samt förslag till vidare forskning. 

5.2.1 Studiens praktiska resultat  

Det råder stor variation i komponentindelningen 

Studien påvisar att hos de fastighetsföretag som gör en indelning, råder stor variation kring 

hur de väljer att dela in sina komponenter. Majoriteten av företagen gör en mer generell 

indelning, dock framgår att ett antal av företagen väljer att dela in sina komponenter på en 

mer detaljerad nivå och därmed särredovisar underkomponenter. Den rådande variationen 

kan vara en följd av att uppfattningen om vad som är en betydande komponent skiljer sig åt 

mellan företagens bedömningar, i och med att regelverket ger ett tolkningsutrymme för de 

som tillämpar K3. Generellt är de kommunalt ägda fastighetsföretagen tydliga med sin 

komponentindelning, vilket kan bero på att de ska ge god insyn i företaget till deras 

intressenter. 

 

Avskrivningskostnaderna har förändrats efter införandet av komponentmetoden 

Införandet av komponentmetoden har lett till ökade avskrivningskostnader för 

fastighetsföretagen, i jämförelse med tidigare avskrivningsmetod. Detta beroende av att 

företagen efter införandet, i större utsträckning aktiverar mer av sina utgifter. Det kan bidra 

till en mer rättvisande bild, eftersom avskrivningarna tydligare avspeglar den faktiska 

förbrukningen av byggnaderna. Resultatet visar dock att det råder stora skillnader mellan 

hur höga avskrivningskostnader de olika företagen har. Variationen i 

avskrivningskostnaderna kan möjligen påverkas av skillnader i byggnader, 

avskrivningstider samt marknadssituation. Ökade avskrivningskostnader kan medföra att 
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det ställs ökade hyreskrav från fastighetsföretagen. Utifrån studien kan utläsas att 

hyresintäkterna har ökat, efter införandet av komponentmetoden. Som ett led av de ökade 

avskrivningskostnaderna för fastighetsföretagen, kan en del av de förhöjda hyrorna 

möjligen bero på tillämpning av komponentmetoden. 

 

5.2.2 Studiens teoretiska resultat   

 

Alla fastighetsföretag tillämpar inte komponentmetoden trots skyldigheten 

Ett antal fastighetsföretag redovisar inte komponenter i sina årsredovisningar, vilket är 

anmärkningsvärt. Detta då de har en skyldighet att tillämpa komponentmetoden, enligt 

regelverket K3. Brown et al. (2014) menar att graden av tvingande tillämpning 

(enforcement) har inverkan på hur företag följer de regler som finns när de upprättar 

årsredovisningar. Revisorernas granskning av rapporterna är en viktig del inom detta 

begrepp. När komponentindelning inte görs, kan det möjligen ses som att graden av 

tvingande tillämpning är låg i detta hänseende, med anledning av att revisorerna inte ser till 

så företagen följer K3 och tillämpar komponentmetoden. Det går i linje med Browns et al. 

(2014) tidigare forskning gällande att Sverige har en lägre grad av tvingande tillämpning 

(enforcement) än andra länder.  

 

Undersökta faktorer kan inte förklara företagens indelning av komponenter 

Enligt Palmer (2008) kan revisionsbyråernas normer avspegla sig i företagens rapporter, 

men i denna studie har inget samband kunnat identifieras mellan anlitad revisionsbyrå och 

hur komponenter redovisas av företagen. Vidare har faktorn storlek studerats och resultatet 

påvisar inte något samband till företagens komponentindelning. Tidigare forskning påvisar, 

enligt Ahmed och Courtis (1999), att företagets storlek har inverkan vid företags val 

gällande redovisning, vilket inte kan utläsas i denna studie. Giannarakis (2014) forskning 

påvisar att lönsamhet har inverkan vid företagens redovisning, eftersom lönsamma företag 

har tillgång till mer resurser och kan därför vara med detaljerad i sin redovisning. Dock 

kan inget samband påvisas mellan företagens lönsamhet och antalet redovisade 

komponenter. Hur ett företag styrs kan vara en påverkande faktor, gällande hur detaljerad 

företagen är vid sin redovisning, enligt Gelb (2000). Ett sätt för ägarna att styra sina 

företag är genom ägardirektiv, där de ställer krav på exempelvis avkastning. För att uppnå 

ställda avkastningskrav kan företag påverka resultatet. Det finns inga indikationer på att 
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komponentmetoden använts för att påverka resultatet så att ställda krav uppnås. Det går 

emot Burgstahler och Dichevs (1997) studie gällande att företag väljer metoder för att 

uppnå ökat resultat. Utifrån ställda avkastningskrav på kommunalt ägda fastighetsföretag, 

kan inte utläsas att ställda krav påverkar antalet komponenter som redovisas. Studien 

påvisar att ingen av de undersökta faktorerna kan förklara hur företagen har valt att dela in 

sina komponenter, eftersom variationen mellan antal och vilka komponenter skiljer sig, 

oberoende av någon faktor. 

 

5.2.3 Metodreflektion 

Studiens empiriska material har samlats in genom årsredovisningar, som finns publicerade 

för alla företag som ingår i studien. Dock har det ändå uppkommit bortfall. Bortfallet har 

uppstått med anledning av att flera privat ägda fastighetsföretag, som ingår i IFRS-

koncerner, valt att tillämpa RFR 2 - Redovisning för juridisk person istället för K3. Detta 

bortfall hade kunnat undvikas om dessa företag observerats när populationen togs ut, vilket 

skulle bidragit till att endast företag som tillämpade K3 ingick i studien. Ytterligare några 

bortfall har uppstått genom att ägardirektiv inte funnits tillgängliga samt att 

avkastningskrav inte framgått i alla direktiv. Större delen av bortfallet har uppstått genom 

att avkastningskrav inte har uppgetts i ägardirektiven. Vid beräkning av 

avskrivningskostnad per m
2
 har bortfall noterats med mer än hälften av företagen. 

Bortfallet beror på att den förvaltade ytan hos företagen inte har framgått i 

årsredovisningarna, vilket behövs för att avskrivningskostnaden per m
2
 ska kunna 

beräknas. Det finns inget krav för utlämnade av denna uppgift i årsredovisningarna och 

med anledning av den tidsram som råder för studien fanns inte möjlighet att ta personlig 

kontakt med alla de företag som berörts.  

 

För den externa validiteten, kan studiens bortfall eventuellt ha inverkan på det slutliga 

resultatet, vid generalisering till varje enskilt strata. Dock kan studiens resultat potentiellt 

generaliseras på den totala populationen, vilket i denna studie motsvarar stora, svenska, 

onoterade fastighetsföretag. Reliabiliteten i studien kan anses som god genom att 

årsredovisningar har studerats och vid en upprepande studie som berör samma 

fastighetsföretag, bör det slutliga resultatet bli detsamma som i denna studie. Detta 

eftersom årsredovisningarna är publicerade och inte förändras över tid. 
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För att få en mer intressant studie samt en djupare förståelse för företagens val gällande sin 

komponentindelning, och vad som kan ha påverkat detta, skulle kompletterande intervjuer 

varit att föredra i denna studie. Vid kompletterande intervjuer med berörda 

fastighetsföretag skulle studien möjligtvis ha funnit andra faktorer som påvisat ett samband 

med komponentindelningen, vilket studiens undersökta faktorer inte kunnat påvisa. 

 

 

5.2.4 Förslag till vidare forskning 

I studien framkommer det, att ett antal fastighetsföretag inte gör någon tydlig indelning av 

komponenter i årsredovisningarna. Det kan vara intressant att undersöka varför dessa 

fastighetsföretag, trots skyldigheten enligt K3, inte har redovisat detta. Kan det möjligen 

vara brist på vägledning gällande komponentmetoden som bidragit till utebliven indelning 

eller finns någon annan förklaring från företagen kring detta?  

 

Vid genomgången av de insamlade årsredovisningarna, framgår att flera privat ägda 

fastighetsföretag väljer att tillämpa RFR 2 - Redovisning för juridiska personer, istället för 

K3. Det kan vara av intresse att studera vidare, vad som är den bakomliggande faktorn till 

att dessa företag inte väljer att redovisa i enlighet K3.  

 

Det råder stor variation kring hur fastighetsföretagen gör sina komponentindelningar, 

vilket eventuellt beror på det tolkningsutrymme som finns i K3, gällande vad som är en 

komponent. Ett forskningsförslag kan i och med detta vara, att inom några år undersöka 

huruvida det möjligen upprättats någon praxis, utifrån exempelvis FAR eller 

branschorganisationerna, gällande komponentindelningen hos fastighetsföretagen.   
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