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Sammanfattning 

 

 

Titel: K3-regelverkets förväntade påverkan på fastighetsbranschen. 
 

Författare: Firas Shaikh och Tommy Skoglund. 

 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, Vårterminen 2013. 

 

Problem: K3-regelverket har ännu inte införts. Det finns därför många frågor kring 

regelverket, framförallt inom fastighetsbranschen. Två av de största 

förändringarna i och med K3-regelverket är kraven på 

komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att erhålla insikt i och förståelse om hur 

fastighetsbolag som skall tillämpa K3-regelverket, ser på detta regelverk och 

hur de tror att de kommer att påverkas av det i samband med införandet av 

detta. 

 

Metod: I studien används en induktiv ansats. Det är ett relativt komplext problem 

som undersöks, och därför används en kvalitativ undersökningsmetodik 

genom personliga intervjuer. 

 

Teori: Teorin som insamlats bygger till stor del på vad svensk god redovisningssed 

är, vad den är grundad av och var utvecklingen inom redovisningsseden är 

på väg. Även de normer som har inspirerat K3-regelverket beskrivs. 

 

Empiri: Det empiriska materialet som har samlats in består av information från 

intervjuer som har genomförts med representanter för fyra fastighetsbolag, 

och bolagens årsredovisningar. 

 

Slutsats: Införandet av K3-regelverket är en positiv förändring. Det kommer att ge en 

mer rättvisande bild av företagen som använder regelverket, och det är 

ytterligare ett steg i det harmoniseringsarbete inom redovisning som sker 

internationellt. Både företagen själva, liksom utomstående intressenter, 

kommer att dra fördel av detta regelverk jämfört med nuvarande 

redovisningsnormer.  

  



 

 

Abstract 

 

 

Title: The K3-regulatory frameworks expected impact on the real estate industry. 
 

Authors: Firas Shaikh and Tommy Skoglund. 

 

Course: Degree project undergraduate level, Business Administration, spring 2013. 

 

Problem: The K3-regulatory framework hasn’t been introduced yet. Because of that 

there are many questions concerning the framework, especially in the real 

estate industry. Two of the greatest changes associated with this framework 

are the requirements of component depreciation and the disclosure of fair 

value of investment properties. 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to obtain  knowledge and understanding of how  

the real estate industry that shall apply the K3-regulatory framework view 

the framework, and how they think they will be affected by it, relating its 

introduction. 

 

Methodology: In the study an inductive approach is used. It’s a relatively complex problem 

that is being studied, and therefore a qualitative research methodology 

through personal interviews is used. 

 

Theoretical 

framework: The collected theory is largely based on what Swedish GAAP is, what it is 

based on and where the development in accounting practices is headed 

towards. The standards that are used as an inspirational source for K3 are 

also described.  

 

Empirical 

foundation: The collected empirical data consists of information from interviews 

conducted with representatives of four real estate companies, and the 

companies’ annual reports. 

 

Conclusion: The introduction of the K3-regulatory framework is a positive change. It 

will provide a more accurate picture of the financial state of the companies 

using it, and it’s another step towards the international harmonization work 

in accounting practices that is taking place. Both the companies themselves, 

as well as stakeholders, will take advantage of this framework compared 

with the current accounting standards.  
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Anställda 

Företags-
ledning 

Ägare 

Stat och 
kommun 

Kunder Leverantörer 

Långivare 

1. Inledning 
 

I detta kapitel skall bakgrunden till undersökningsämnet redogöras, och därefter 

problematiseras till en frågeställning. 

 

 

1.1.Bakgrund 

Den finansiella strukturen i samhället har under längre perioder framställts som ett vitalt 

element för utvecklingen av välståndet av en nation. Förståelsen av detta mönster kan således 

vara oerhört givande för omväxlande slag av intressenter. Insikt i det enskilda företagets 

finansiella ställning kan bidra med att assistera individer och spekulanter att förstå den vidare 

bilden av den finansiella strukturen. Den ekonomiska informationen som utges av ett företag 

gällande dess ekonomiska ställning, framstår möjligen endast som ”betydelsevaga siffror” för 

den oinvigde. Anledningen till detta kan möjligen vara brist på kompetens inom området eller 

tvetydighet i den finansiella informationen som utges. Förmågan att förstå informationen som 

organisationer tilldelar samhällsintressenter kan betraktas som inte bara essentiellt för 

relevanta omgivningsaktörer för företaget, utan även nödvändigt för företagets överlevnad och 

framgång. Inget företag uppfattas som autonomt under några omständigheter utan samtliga 

organisationer har alltid någon form av intressent att interagera med och tillgodose. En 

kemisk fabriksproducent måste uppfylla kraven de ”miljöorienterade” intressenter ställer 

(exempelvis Länsstyrelsen), och en idrottsförening skall uppfylla krav ställda av intressenter 

som Riksidrottsförbundet eller SCIF (Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande). De 

vanligaste intressenterna för vinstdrivande verksamheter och dess företagsledning brukar 

enligt intressentmodellen, vara långivare, anställda, kunder, ägare och stat & kommun 

(Thomasson et al. 2010). Detta kan enklast illustreras med figur 1. 

Figur 1: Intressentmodellen (Källa: Thomasson et al. 2010) 
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Intressenternas relation till företaget och dess ledning kan förklaras olika från intressent till 

intressent. Samtliga omgivningsintressenter har sina egna intressen hos företaget och 

företagsledningens uppgift är att stimulera balansen mellan dessa aktörers intressen och 

lednigens egna intressen hos dessa aktörer.  

 

Deegan och Unerman (2011) beskriver finansiell redovisning som en process baserad på 

insamling och behandling av finansiell information. Detta för att etablera olika 

beslutsunderlag för både interna och externa aktörer kring företaget. Denna typ av redovisning 

tenderar att vara strängt reglerad inom de flesta länder med flera olika redovisningsstandarder 

som tillämpas runtom i världen. Deegan och Unerman förklarar vidare att på grund av 

frekventa regelförändringar inom dessa redovisningsstandarder, blir den praktiska effekten av 

detta relativt uppenbart; läsarna av den utgivna finansiella informationen bör ha en 

någorlunda ”baskunskap” inom affärsredovisning och ekonomiska aktiviteter. Detta kan 

styrkas med ett citat från IASB:s (international Accounting Standards Board) 

föreställningsram som även Deegan och Unerman (2011) betonar i ovannämnda litteratur: 

“users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and 

accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence”. Dock menar 

Deegan och Unerman att det krävs mer eller mindre en vidsträckt och ofta djupgående 

kunskap inom redovisningsområdet för att kunna förstå och begripa den finansiella 

information som utges av företag.  

 

Införandet av IFRS inom den europeiska unionen första januari 2005, har resulterat till en del 

förändringar kring företagens sätt att framställa finansiell information (Nordlund, 2010). 

Studien menar att det finns empiriska arbeten som antyder att det finns behov av förbättring i 

tillämpbarheten av IFRS inom vissa områden. Nordlund betonar att det finns frågetecken och 

ofullständigheter kring den internationella standarden som efterföljs, i synnerhet inom 

fastighetsbranschen. Därför anses det i denna undersökning vara värt att fördjupa sig inom 

K3-regelverket, vilket är den svenska standarden som skall efterföljas av större företag som 

verkar inom svenska fastighetsbranschen. 

 

Sedan år 2004 arbetar Bokföringsnämnden med att ta fram samlade regelverk för 

årsredovisning och årsbokslut för onoterade företag. Dessa är uppdelade i fyra kategorier, K1-

K4. Vilken kategori som skall användas beror på företagsform och storlek på företaget. Figur 

2 illustrerar hur kategorierna förhåller sig till varandra. 
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Figur 2: Hur K-regelverken förhåller sig till lagstiftningen och varandra (Källa: Bokföringsnämnden [1] 

2012) 

 

Bokföringsnämnden började med detta arbete i och med EU-beslutet att alla noterade företag 

inom EU skall använda IFRS som normgivning för sin årsredovisning. Tidigare arbetade 

Bokföringsnämnden med att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer, som är riktade 

till noterade företag, till normer för onoterade företag. I och med EU:s beslut ändrade de 

inriktning på sitt arbete. Beslut om detta togs den 13 februari 2004 (Bokföringsnämnden [2] 

2004). 

 

Bakgrunden till varför Bokföringsnämnden ändrade inriktning på sitt arbete är att tidigare 

anpassades varje rekommendation var för sig, och de internationella normerna förenklades till 

att passa de onoterade företagen. Onoterade företag har dock alltid haft valmöjligheten att 

välja en mer avancerad redovisningsprincip istället. På grund av detta arbetssätt har 

regelverken blivit omfattande även för mindre företag. Det har även varit möjligt att välja 

redovisningsprincip, och på det sättet styra det redovisade resultatet. Detta har i sin tur lett till 

att redovisningsinformationen blivit svår att tolka. Ytterligare en anledning är att på grund av 

den internationalisering som sker inom redovisningsområdet bedöms befintliga normer inte 

vara ändamålsenliga, utan behöver anpassas för att på ett bättre sätt följa den internationella 

utvecklingen inom normgivning.  
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K3 står för ”Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning” 

och benämns BFNAR 2012:1 (Bokföringsnämnden [3] 2013). Syftet med K3 är precis som 

med K-projektet som stort att ha ett samlat regelverk med alla regler på ett ställe, så att det 

skall bli enklare och tydligare att använda det och veta vilka redovisningsregler som gäller. 

Tidigare har icke-noterade företag haft möjlighet att tillämpa olika redovisningsregler, 

exempelvis bokföringsnämndens normer och redovisningsrådets rekommendationer. Tidigare 

normgivning har även funnits i form av allmänna råd, rekommendationer och uttalanden. 

Detta ändras i och med införandet av K3, då alla regler skall finnas samlat på samma ställe.  

 

Förhoppningsvis kan denna undersökning bidra med lite mer kunskap, lite mer kompetens och 

lite mer konstruktiv bild av verkligheten. 

 

 

1.2.Problemdiskussion och forskningsfråga 

I bakgrunden betonades svårigheten att förstå och uppfatta den ekonomiska informationen 

som utges av företag. Om svårigheten även existerar hos erfarna redovisnings- och 

revisionsakademiker (och inte bara generella intressenter), kan läsaren inse hur svårt det kan 

vara att välkomna förändringar inom redovisningsregelverk. Evans et al. (2005) betonar ett 

fenomen som uttrycks ”perceived conceptual differences and problems”, vilket avser de 

uppfattade skillnader och problem som medföljer förändringar. Studien exemplifierar detta 

med att belysa föreställningsramen (conceptual framework) av ekonomisk redovisning med 

utgångspunkt för större enheter och företag (IFRS-föreställningsramen), och dess 

tillämpbarhet på små- och medelstora företag. Det går med andra ord inte att anta att IFRS-

föreställningsramen är kompatibel för små- och medelstora företag, menar Evans et al. 

Studien framställde som resultat av kompatibilitetsfrågan, att om IFRS-ramen var baserad på 

generella utgångspunkter inom finansiell informationsutgivande, skall det vara användbart för 

alla typ av företag. Om detta inte är fallet skall IFRS-ramen inte vara användbart för alla typ 

av företag. Med andra ord är det möjligt att ifrågasätta en vidare implementering av IFRS, 

som har resulterat i en utformning av en IFRS-standard för små- och medelstora företag 

(IFRS for SMEs). 

 

Studien betonar vidare de ekonomiska konsekvenserna av en vidare implementering av IFRS 

som Evans et al. belyser genom att framställa för- och motargument kring detta. Argumenten 

för en vidare implementering av IFRS (och nyttan med detta) är bland annat en djupare 

internationell förståelse och jämförelse som kan medfölja en vidare implementering. Ett annat 

argument för vidare implementering som studien belyser är att det kan stimulera 

transparensen och klarheten inom företagsredovisingen.  

 

Argumenten för en vidare IFRS-implementering tenderar att underskattas av icke-noterade 

företag, menar Evans et al. (baserad på andra författares utlåtande). Dock menar studien att 

enligt datainsamling som har utförts i Tyskland, är motargumenten för vidare IFRS-

implementering övervägande. Ett motargument som belyses inom studien är det som redan är 

nämnt ovan; ”perceived conceptual differences and problems”, vilket avser den underliggande 
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teorin bakom IFRS som tolkas vara annorlunda i jämförelse med den traditionella 

kontinentaleuropeiska redovisningen. Detta skapar ett problem med en vidare tillämpning av 

IFRS, menar studien. Ett annat motargument är själva komplexiteten och kostnaden som 

medföljer en vidare IFRS-implementering. Evans et al. menar att det finns åsikter som 

insinuerar att kostnaden att implementera IFRS för icke-konsoliderade och icke-noterade 

företag, överstiger nyttan. Ett tredje motargument är att en vidare IFRS-implementering kan 

medföra en splittrande effekt på den legala och kommersiella kontexten inom ett land. 

Exempel på detta är lokala regler gällande insolvensbeslut.  Dessa tre motargument är endast 

tre av flera som Evans et al. belyser i studien. 

 

Hur kan ovanstående information tydliggöra vad problemet är som skall undersökas? K3-

regelverket är valet för denna undersökning och trots att regelverket är ett självständigt 

regelverk, är den inspirerad av IFRS for SMEs (Drefeldt & Törning, 2013). Med andra ord är 

K3 influerat av internationella redovisningsnormer, och precis som Nordlund (2010) 

förklarade finns det ofullständigheter kring internationella normer inom fastighetsbranschen. 

Kopplingen mellan K3 och IFRS for SMEs gör det med andra ord mer realistiskt att föreslå 

att de för- och motargument som Evans et al. betonar i sin studie gällande en vidare 

implementering av IFRS, kan även vara aktuella för införandet av K3-regelverket för företag 

som verkar inom fastighetsbranschen. Det är detta som betonar problemet som skall 

undersökas.   

 

Varför är detta ett problem? Svaret på denna fråga besvaras delvis av Sahut, Boulerne och 

Teulon (2011). Studien menar att förändringar inom finansiella regelverk kan medföra större 

komplikationer för företag, bland annat gällande kvalitén av finansiell information som utges 

av företag. Det är även svårt att undersöka och analysera den egentliga effekten av en 

regelverksförändring inom redovisning, menar studien. K3-regelverket har ännu inte införts 

och dess fulla effekt har inte kunnat observeras. Regelverket innebär även ett antal 

förändringar för de företag som skall tillämpa det, och svårigheten med att begripa dess 

påverkan på företagen som verkar inom fastighetsbranschen är en del av problematiseringen.  

 

En annan intressant synpunkt är hur de internationella redovisningsstandarderna tolkas av 

företagarna och deras incitament att utgiva finansiell information på korrekt sätt. Ball, Robin 

och Shuang Wu (2003) menar att valet mellan finansiella normer som präglar olika länder och 

de internationella standarderna som skall införas, är ett problem som oftast leder till strävan 

av att efterfölja befintliga normer istället för internationella standarder. Studien menar att 

införandet av standarder innebär känsliga svårigheter som påverkar incitamentet för 

företagarna som ansvarar för förberedelsen av finansiell information. Denna brist på 

hänsynstagande gör internationella standarder inkompletta, menar studien.  

 

K3-regelverket är som sagt influerad av internationella standarder (IFRS for SMEs) men detta 

innebär inte att de svenska företagarna kommer att blint följa nya införanden. Givetvis bör 

hänsyn tas till Drefeldt och Törning (2013) gällande inflytande på svensk god redovisningssed 

från internationellt håll de senaste decennierna. Detta innebär att svensk god redovisningssed 

kan mycket väl ha godare förutsättningar vid anpassning till internationella förhållanden just 
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på grund av dess tidigare internationella grunder. Dock bör detta inte tas för givet utan de 

svenska företagarna kan möjligtvis ha etablerat incitament som efterföljs komfortabelt, och 

förändringar av regelverk mot en mer internationell riktning kan möta motstånd. Därför kan 

detta innebära ett problem för företagen som skall tillämpa K3-regelverket. 

 

Hur kan det framställda problemet lösas? Tyvärr finns det inget konkret svar på detta. Som 

det redan diskuterades ovan, indikerade Sahut, Boulerne och Teulon (2011) att det oftast är 

svårt att uppfatta effekten av en förändring av redovisningsregler. Ball, Robin och Shuang Wu 

(2003) menade dessutom att företagarna kan arbeta utifrån redan etablerade incitament istället 

för att adoptera ett nytt internationellt standardtänkande. Om diskussionerna som Sahut, 

Boulerne och Teulon, och Ball, Robin och Shuang Wu betonade i respektive studie stämmer, 

är det en praktisk omöjlighet att presentera ett komplett paket fylld med lösningar för samtliga 

problem som kommer att uppstå vid införandet av nya redovisningsstandarder.  

 

Vad som kan beröras är dock åsikter, kommentarer och synpunkter från företag som skall 

tillämpa K3-regelverket. Detta kan bidra med att framställa en ”branschattityd” gentemot K3-

införandet och bana väg för framtida undersökningar om konfirmerade för- och nackdelar 

med K3-regelverkets tillämpning inom fastighetsbranschen (om detta blir möjligt). Dessutom 

kan denna undersökning även bidra med att skapa goda förutsättningar kring utvecklandet av 

god kommunikation mellan företagen och normsättarna. Införandet av K3-regelverket 

behöver inte medföra problem, men det kommer rimligtvis innebära en del förändringar i 

företagens redovisningsarbete och dessa förändringar är således i fokus för denna 

undersökning.  

 

Diskussionen kring vad problemet egentligen består av, varför det existerar, och hur det kan 

lösas, leder fram till en sammanfattande forskningsfråga. Inom forskningsfrågan tas även 

hänsyn till val av huvudområden inom K3, vilka är komponentavskrivning och upplysning 

om verkligt värde för förvaltningsfastigheter. Motivet till val av dessa områden redogörs för 

läsaren i kapitel 2. Utöver dessa två huvudområden skall även två närliggande delområden 

beröras, vilka är uppskjuten skatt och nedskrivning. Valda huvudområden, samt problemet 

som består i kopplingen mellan utvalt regelverk och bransch, leder till följande 

forskningsfråga:  

 

Hur förväntas K3-bestämmelserna om komponentavskrivning och upplysning om 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter påverka fastighetsbolag som skall införa K3-

regelverket? 

 

 

1.3.Syfte 

Syftet med denna uppsats är att erhålla insikt i och förståelse kring hur fastighetsbolag som 

skall tillämpa K3-regelverket, ser på detta regelverk och hur de tror att de kommer att 

påverkas av det i samband med införandet av detta.  
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1.4.Avgränsningar 

Det finns flera olika aspekter som skulle kunna undersökas gällande K-projektet. Dock 

avgränsas undersökningen i denna uppsats som tidigare nämnt till den förväntade påverkan 

som införandet av K3 kommer att innebära, sedd från de utvalda företagens perspektiv. 

Fastighetsbranschen är som tidigare nämnt den utvalda branschen och en jämförelse mellan 

olika branscher kommer inte att analyseras.  

 

K3 i dess helhet kommer inte undersökas, utan endast ett antal huvudområden kommer att 

vara i fokus för denna undersökning. Givetvis är även de övriga kategorierna (K1, K2 och K4) 

intressanta att framföra som forskningsämne, men denna undersökning har ett specifikt syfte 

som begränsar ämnet till ett område. Således presenteras inte någon empirisk jämförelse 

mellan två eller flera kategorier inom K-projektet.  

 

Undersökningen begränsas till ”Trestadsområdet”. Med detta avses orterna Trollhättan, 

Uddevalla och Vänersborg samt dessa orters tillhörande kommuner. Med andra ord utelämnas 

andra större orter som Stockholm, Göteborg och Malmö.  

 

 

1.5. Fortsatt disposition 

Efter detta inledande kapitel tas metoden för undersökningen upp. Detta följs av den 

teoretiska referensramen. Efter detta sammanställs den empiriska datainsamlingen följt av 

analys och tolkning av denna datainsamling. Slutligen beskrivs slutsats och diskussion av 

undersökningen. Den fortsatta dispositionen av uppsatsen illustreras i figur 3. 

 

 
Figur 3: Disposition 

  

Metod 

Teoretisk 

referens-
ram 

Empiri 
Analys och 

tolkning 
Slutsats och 
diskussion 
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2. Metod 
 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för denna undersökning. Det som tas upp är val 

av strategi, ansats och metod. 

 

 

2.1.Valkriterier 

Studien av K3-införandet är unikt eftersom regelverket har ännu inte införts. Detta ger 

utrymme för spekulationer och uppfattade förväntningar av dess kompletta effekt. Den 

invigde bör ha en del föraningar och åsikter kring detta. För att förklara motivet till val av de 

aspekter som skall undersökas, har tre frågor framställts till förfogande för läsaren.  Frågorna 

lyder som följande; varför valdes just K3, varför valdes de två huvudområdena områdena 

inom K3 och varför valdes just fastighetsbranschen? 

 

Svaret till den första frågan har sin koppling till framtiden. K3 har inte införts ännu och att 

framställa analys av åsikter och föraningar som företag har om K3-regelverket innan den 

införs som obligatoriskt, kan vara av betydelse för undersökningar som kommer utföras i 

framtiden. Dessa förperiodiska K3-uppfattningar kan bli en intressant jämförelsegrund för den 

som i framtiden vill analysera observerade effekter efter införandet av K3. Det är ingen nyhet 

att K3-införandet är ett högaktuellt diskussionsområde som bör diskuteras vidare även vid 

dess efterperiod och därför kan denna undersökning leda till ett intressant bidrag till 

vidareaanalys av detta område. 

 

Svaren till de två sista frågorna är sammanhängande och påverkar varandra. I 

problemdiskussionen betonades utmaningen med att införa ett nytt regelverk med 

internationella grunder samt att det finns frågetecken kring dessa regelverks tillämpning inom 

fastighetsbranschen. Komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter är de förändringar som är mest omdebatterade inom denna bransch 

(Pramhäll, 2012; Bokföringsnämnden [4] 2010). 

 

Eftersom åsikter och spekulationer kring ett regelverk är väldigt abstrakta vid förperioden 

(och inte kan förstärkas genom fastställelse), blir undersökningen utsträckt till alltför hög nivå 

för att andra branscher skall tas till hänsyn. Trots denna avgränsning skulle spekulationer 

kring flertals ämnesområden inom K3-regelverket stimulera en klarare bild av den verklighet 

som bolag uppfattar vid K3-införandet. En fördjupning inom ytterligare K3-områden kommer 

att utsträcka arbetet till en alldeles för stor yta. Läsaren måste ta hänsyn till att 

ämnesområdena är väldigt många och regelverket är oerhört brett. Därför kan inte alltför 

många ämnesområden beröras. 

 

Utöver dessa frågor kring val av regelverk, ämnesområden och bransch skall även motivet av 

val av geografisk avgränsning nämnas. Urvalet har som sagt begränsats till Trestadsområdet, 

och att öka den geografiska avgränsningen till exempelvis Göteborg skulle innebära en större 

djupanalys som måste betonas. Detta eftersom det inte skulle kunna gå att ignorera det faktum 
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att orter som Göteborg är betydligt större geografisa marknader och fastighetsbolagen inom 

städer som denna varierar i storlek. Dessutom måste en jämförelsetråd följas gällande 

fastighetsbolag inom Trestadsområdet och Göteborg. Detta skulle innebära en mycket större 

undersökning som ger mindre utrymme till djupanalys. Därför begränsas denna undersökning 

till Trestadsområdet.  

 

Inom detta geografiska område har urvalets begränsats till företag som enligt 

årsredovisningslagen klassas som ”större företag”. Detta eftersom större företag inte har 

möjligheten att välja att efterfölja K3, utan när regelverket införs måste större företag 

efterfölja K3-bestämmelserna (Bokföringsnämnden [1] 2012). Det är fyra företag som faller 

inom denna avgränsning. Två av dem är verksamma inom Trollhättan och dessa företag är AB 

Eidar och Trollhättans Tomt AB. De två resterande företagen är AB Vänersborgsbostäder och 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem, som verkar inom Vänersborg respektive Uddevalla. Ett 

ytterligare mönster mellan de utvalda företagen är att samtliga bolag är kommunalinfluerade i 

det avseende att tre av de fyra företagen är direktägda av kommunen medan ett företag styrs 

av en styrelse som är förtroendevald av kommunfullmäktige (AB Eidar, 2013; Trollhättans 

Tomt AB, 2013; AB Vänersborgsbostäder, 2013; Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 2013). 

 

De fyra utvalda intervjusubjekten representerar de fyra utvalda fastighetsbolagen för denna 

undersökning med ledande ekonomipositioner. Dessa intervjusubjekt har valts ut på grund av 

deras chefställning inom det ekonomiska arbetet för respektive företag. Med andra ord är 

dessa personer på ett eller annat sätt ekonomiansvariga. Identiteten av samtliga 

intervjusubjekt kommer att hållas anonymt och endast deras bakgrund kommer att kort 

sammanfattas. 

 

Den första intervjupersonen är ekonomichef och har arbetat på företaget i ett år. Denne har 

även en bakgrund som verkställande direktör och kvalificerad revisor. Den andra personen är 

också ekonomichef för ett av de utvalda företagen och har varit det i 20 år (har arbetat totalt 

22 år på företaget). Denne har tidigare arbetat på en handelskammare. Även den tredje 

personen är ekonomichef och blev anställd i bolaget för tre år sedan. Denne har en bakgrund 

som bland annat finanschef, revisor och redovisningschef. Den fjärde personen har endast 

arbetat på ett av de utvalda företagen i ett halvår och är verkställande direktör. Denne har 

arbetat inom fastighetsbranschen i 15 år, varav nio år som verkställande direktör. 

 

 

2.2.Företagsekonomisk forskning, dess strategier och kriterier 

Givetvis finns det ett stort antal olika forskningsområden och flera av dessa omhuldas av en 

viss filosofisk ram av omväxlande tillvägagångssätt för utförande av undersökningar. Att 

utföra en undersökning inom ett forskningsområde är en helfördjupad samt systematiserad 

kunskap och därför är det viktigt att erhålla en övergripande bild av metodologiska teorier 

inom det forskningsområde som undersökningen faller inom.  
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2.2.1. Vad är företagsekonomisk forskning? 

Denna partikulära undersökning faller inom företagsekonomisk forskning och således skall de 

framstående metodologiska teorierna som är relevanta för denna undersökning framställas och 

redogöras. Innan dess är det dock viktigt att ställa och besvara en viktig fråga: vad är 

företagsekonomisk forskning? Bryman och Bell (2011) skriver att det är en forskning som 

betonar ”affärslivet i en kontext som består av samhällsvetenskapliga discipliner som 

sociologi, psykologi, antropologi och ekonomi”. Författarna menar att studier av affärslivet 

och dess områden (exempelvis marknadsföring, organisationspsykologi och redovisning) 

präglas av de ovanförnämnda disciplinerna (kunskapsområdena). På ett eller annat sätt är de 

samhällsvetenskapliga kunskapsområdena interrelaterade med affärslivets typiska 

huvudområden. Studien av denna interrelation är inte bara kärnan inom företagsekonomisk 

forskning, utan även tyngdpunkten av all undersökningsarbete inom denna typ av forskning.  

 

Denna typ av företagsekonomisk forskning baseras på ett hermeneutiskt perspektiv, som 

enligt Thurén (2007) går ut på ”att förstå och inte bara begripa intellektuellt”. Det är med 

andra ord tolkningsläran som är i fokus. Detta eftersom undersökningen grundas på 

människors olika sätt att tänka, känna och uppleva olika bilder av samhället. 

 

2.2.2. Val av forskningsstrategi 

K3-regelverket har ännu inte införts och det som skall analyseras i denna undersökning är den 

förväntade påverkan på fastighetsbolagen av regelverkets tillämpning. Vilka förväntningar 

syftas det på? Det finns inget direktiv i svaren på denna fråga och detta blir mer rimligt när 

läsaren inser att individer från de utvalda bolagen skall intervjuas om generella förväntade 

konsekvenser av K3-införandet. Undersökningen präglas således av en kvalitativ forskning. 

Den kvalitativa forskningsstrategin lägger normalvis mer fokus på ord än kvantifiering, enligt 

Bryman och Bell (2011), när det gäller insamling- och analys av data. Data som har insamlats 

skall därefter tolkas för att slutligen vara till grund för att dra slutsatser kring. Det vanligaste 

kvalitativa tillvägagångssättet som används av forskare inom denna forskningsstrategi är 

kvalitativa intervjumetoder. Ordens makt är som sagt väldigt belyst inom strategin och att 

utföra intervjuer visar detta bäst, mycket på grund av flexibiliteten som finns vid användandet 

av denna metod. 

 

Regelverkets tillämpning kan medföra effekter på bolagets ekonomi på olika sätt beroende på 

hur organisationen arbetar och vilka ekonomiska målsättningar företagen arbetar utefter. De 

utvalda bolagens intervjusubjekt skall således endast uttala sig om hur de tror och förväntar 

sig K3-tillämpningen kommer att påverka dem. Detta är essensen med det empiriska studiet 

för denna undersökning.  

 

2.2.3. Alternativa kriterier för kvalitativ företagsekonomisk forskning 

Bryman och Bell (2011) skriver att termerna validitet och reliabilitet blir enligt flera forskare, 

mer aktuella vid kvantitativt orienterade undersökningar och därför kommer inte dessa 

kriterier vara avgörande för denna undersökning. Ovannämnda författare föreslår dock en 

alternativ vägledning för kvalitativ forskning med annorlunda kriterier som är parallella till 

kriterierna för kvantitativ forskning. Dessa alternativa kriterier som orienteras kring kvalitativ 
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forskning förklaras relativt tydligt av Bryman och Bell. Författarna accentuerar 

nödvändigheten att ”specificera termer och metoder för att etablera och bedöma kvalitén inom 

kvalitativ forskning och för att formulera alternativ till det som begreppen reliabilitet och 

validitet står för”. Det som försvårar en direkt tillämpning av begreppen reliabilitet och 

validitet inom kvalitativ forskning (utan modifikationer av dessa termer) är dess förutsättning 

av en enda absolut realitetsbeskrivning. Bryman och Bell introducerar en författares åsikt som 

menar att det kan finnas flera olika verklighetsbeskrivningar och således olika bilder av den 

sociala verkligheten. Därför har dessa ”alternativa” kriterier till reliabilitet och validitet 

framutvecklats. Dessa kriterier är trovärdighet (”trustworthiness”) och äkthet (”authenticity”). 

Kriteriet trovärdighet kan i sin tur nedbrytas till två olika delkriterier.  

 

Det första delkriteriet är tillförlitlighet (”credibility”). Tillförlitlighet rör frågan om hur 

forskaren belyser trovärdighetsnivån som en realitetsbeskrivning verkar ha inom 

forskningsämnet. Om beskrivningen av en verklighet framförs som trovärdig, kommer 

acceptansen för denna beskrivning vara högre för andra personer. I denna undersökning 

försöks en förståelse uppnås av hur de utvalda intervjusubjekten uppfattar K3-införandet och 

detta skall rimligtvis utföras med tillförlitlighet via intervjuer. Det är med andra ord viktigt att 

formulera intervjufrågorna på ett konstruktivt sätt som undanhåller förutfattade direktiv på 

svaren av intervjupersonerna. Det som är allmänt accepterat med denna typ av kvalitativ 

forskning är intervjuutförandet, och ju bättre detta utförs, desto tillförlitligare blir 

undersökningen. Intervjuutförandet grundas på en process där bolagen för denna 

undersökning först väljs ut. Därefter väljs intervjupersoner från respektive bolag ut, och 

slutligen formuleras intervjufrågor för dessa utvalda personer. Läsarna av denna undersökning 

är troligtvis invigda redovisningsentusiaster, och kommer att besluta om huruvida intervjuerna 

har utförts korrekt samt ifall tolkningen av svaren är rimliga.  

 

Det andra delkriteriet är överförbarhet (”transferability”) och betonar den kontextuella 

aspekten av verklighetsbeskrivningen. Eftersom kvalitativ forskning tenderar att belysa 

studiet av gruppers eller individers verklighet som är subjektivt orienterade, blir förmågan att 

överföra studieresultatet till andra kontexter och miljöer en god förutsättning för hög kvalité 

inom forskningen. Denna undersökning kommer som tidigare nämnts att betona utvalda bolag 

inom fastighetsbranschen och hur de tror K3-regelverket kommer att påverka dem inom vissa 

områden. Hur detta skulle kunna överföras till andra kontexter blir svårt ifall målet med 

överförbarheten är andra branscher vid samma tidsrum. Dock är framtiden en viktig punkt vid 

överförbarhet inom vald undersökningsområde. Detta eftersom de åsikter som kommer 

framställas är före införandet av K3. Om dessa åsikter skulle kunna jämföras med 

efterperiodiska åsikter, kan kvalitén i överförbarhet vara god inom denna undersökning. 

Åsikterna kan antingen förändras eller vara desamma vid studien om detta ämne vid 

efterperioden. Detta spelar inte stor roll, utan det som avgör kvalitén i överförbarhet inom 

denna undersökning är huruvida framtida forskare kan uppfatta denna forskning som en giltig 

jämförelsegrund i form av dess frågeställningar, metodval, tillvägagångssätt, intervjufrågor 

och slutsatser.  
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2.2.4. Kvalitativa intervjumetoder 

Dalen (2008) skriver att ändamålet med en intervju är att erhålla deskriptiv information om 

andra människors uppfattningar om sin livssituation. Den kvalitativa metoden är lämplig när 

intervjuaren vill erhålla insikt i intervjusubjektens erfarenheter, tankar och känslor vilket 

kopplas till det hermeneutiska perspektivet som Thurén (2007) betonar.  

 

I tidigare avsnitt förklarades att termen reliabilitet används normalvis inom kvantitativ 

forskningsstrategi, men det går även, enligt Kvale (2007), att använda denna term inom 

kvalitativa intervjumetoder beroende på hur den används. Reliabiliteten bör beaktas när 

intervjuaren finner att intervjupersonerna ändrar åsikt under en och samma intervju, eller när 

en intervjuperson ger olika svar till olika intervjuare. Detta är givetvis ytterst relevant för 

denna undersökning och bör därför tas till hänsyn. Det är viktigt att vara aktsam och 

uppmärksam vid utförandet av intervjuerna, detta för att förstå vad intervjusubjekten 

egentligen säger och ifall responsen är konkreta eller abstrakta. Det är även viktigt att i 

möjligaste mån etablera uppfattningar om hur mycket intervjupersonerna tror på det de yttrar 

sig om. Annars kan transkriptionen av dessa intervjuer bli missledande och icke-pålitlig.  

  

En annan aspekt kring reliabiliteten som bör tas till hänsyn, är samma typ av problematik som 

har tagits upp i avsnitt 1.1., gällande tolkningstendenser hos intervjuarna. Kvale menar att 

forskare som skall transkribera och analysera det intervjudata som har insamlats, kan tolka 

denna på olika sätt beroende på hur intervjun transkriberas och analyseras av olika människor 

(2007). Med andra ord finns risken att olika transkriberare och analytiker kan framställa olika 

transkriptioner och analyser. Hur detta är relevant för denna undersökning, har redan påpekats 

tidigare. Det är självfallet att människor tolkar respons på olika sätt och därför finns det en 

risk att analysen och tolkningen av insamlade intervjudata inom denna undersökning, kan 

betraktas som ensidiga och partiska. Detta innebär dock inte att de inte kan vara användbara.  

 

 

2.3.Kvalitativ forskningsansats 

Bryman och Bell (2011) förklarar att med den induktiva ansatsen avses en generering av teori, 

som är ett resultat av själva forskningen. Den praktiska observationen skall med andra ord 

forma teori, vilket blir aktuellt för denna undersökning. Författarna förklarar vidare att den 

induktiva ansatsen förknippas väldigt ofta med kvalitativ forskning. Enligt den kvalitativa 

forskningsansatsen är det datamaterial som insamlas baserat på denna undersöknings 

forskningsfråga. Utifrån detta utväljs relevanta subjekt samt insamling av relevant data. 

Därefter kommer insamlad data att tolkas. Detta kan leda till att de konceptuella och 

teoretiska elementen som belyses, kan kräva ytterligare specificering av forskningsfrågan 

(som i sin tur kan leda till att ytterligare datainsamling kan krävas).  Slutligen kommer 

undersökningens slutsatser att framställas. Hela denna process illustreras av Bryman och Bell 

i figur 4. 
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Figur 4: Den kvalitativa forskningsansatsen (Källa: Bryman & Bell, 2011) 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.4.Undersökningsmetod 

I denna undersökning används som sagt kvalitativ intervjumetod som grund för primärdata 

och detta utförs genom inspelning (med intervjusubjektens tillåtelse) och transkribering av 

insamlad intervjudata. Tillåtelse av inspelning tillfrågas intervjupersonerna i förhand. 

Intervjuerna utförs via besök och intervjufrågorna cirkulerar kring olika ämnesfrågor som är 

utformade som en mall (se bilaga). Även denna mall skickas till intervjusubjekten i förhand 

för att ge dem möjlighet att kunna förbereda inför intervjun. Dock är dessa frågor inte 

strukturerade utan snarare öppna ämnesdiskussioner, och detta ger mycket utrymme för 

djupgående intervjuer kring ämnesfrågorna. Att inspela intervjuer är väldigt normalt enligt 

Bryman och Bell (2011), detta eftersom intervjuaren i möjligaste mån behöver förstå de svar 

som utges av intervjusubjekten. För att detta skall optimeras kan intervjusessionen behövas 

tillbakablickas av intervjuaren.  

 

Det som dock försvårar situationen kring detta är de generella tolkningstendenserna hos 

författare av denna typ av undersökning. Hur kan det säkerställas att de utlåttanden som 

företagen ger kommer att tolkas och uppfattas på samma sätt av andra människor som det görs 

av författarna av denna undersökning? Även detta måste tas till hänsyn vid utförandet av den 

empiriska granskningen av denna undersökning.  

  

De sekundära data som används inom denna undersökning är dels dokument som Bryman och 

Bell introducerar, det vill säga företagsrapporter, internetkällor och tidskrifter. Dock används i 

1. General research 
questions 

2. Selecting relevant 
site(s) and subjects 

3. Collection of relevant 
data 

4. Interpretation of data 

5. Conceptual and 
theoretical work 

6. Writing up 
findings/conclusions 

5a. Tighter specifikation of 
the research question(s) 

5b. Collection of further 
data 
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denna undersökning även sekundärkällor som vetenskapliga artiklar och diverse 

företagsekonomisk litteratur.   

 

 

2.5.Källkritik 

De källor som har använts är orienterade kring undersökningens val av tillvägagångssätt samt 

teoretiska uppbyggnad. Författarna av de vetenskapliga och litterära källorna framför 

diskussioner om ämnen som är högst relevanta för företagsekonomisk forskning. De är även 

aktuella för forskningen i denna uppsats, vilket är viktigt för att uppnå en hög grad av 

giltighet. De litterära källor som inte är vetenskapligt granskade används på grund av dess 

relevans till denna underökning. Det är viktigt att dessa typer av källor har hög kvalitet i dess 

innehåll och i dess tillämpbarhet, samt att ett kritiskt förhållningssätt till dessa källor används. 

 

Det är även viktigt att kritiskt förhålla sig till utlåtanden av de personer som har intervjuats för 

undersökningen. Som tidigare nämnts spelas intervjuerna in. Fördelar med detta är att det 

minskar risken att svaren misstolkas av intervjuarna, vilket ökar tillförlitligheten i 

undersökningen. Som tidigare nämnts underlättar det dessutom för intervjuarna att förstå de 

svar som erhålls genom att det ger möjlighet att tillbakablicka på intervjusessionerna. En 

nackdel är dock att intervjusubjekten kan bli mer restriktiva i sina svar, vilket kan minska 

tillförlitligheten i svaren som erhålls. Att skicka intervjufrågorna till intervjusubjekten i 

förhand ger dem möjligheten att bättre förbereda sig inför intervjusessionen och ge 

innehållsrika svar. Även detta kan öka tillförlitligheten.   
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras teoretisk fakta som ligger till grund för studien och dess 

forskningsfråga. 

 

 

3.1.Teoretisk avgränsning 

När det gäller den teoretiska avgränsningen kommer bakgrunden till K3 och K-projektet att 

förklaras. För att förstå K3 och varför det ser ut som det gör blir det viktigt att förklara vad 

som har influerat regelverket, och vilka olika principer det bygger på. Svensk god 

redovisningssed tas upp, liksom god redovisningssed i andra länder, vad dessa är influerade 

av och var utvecklingen av detta är på väg. Detta för att öka förståelsen för vad K3 innebär. 

Då IFRS haft stor påverkan på redovisningen här i Sverige och i många andra länder, och 

blivit en stor internationell standard, kommer denna standard att förklaras ingående, och dess 

koppling till svensk god redovisningssed och K-projektet. Även en jämförelse mellan IFRS 

och USA:s redovisningsstandard kommer att tas upp som en förklaring till de principer de 

båda standarderna bygger på (motivet till att använda USA:s redovisningsstandard som 

jämförelsegrund är att IFRS och USA:s standarder är de största och mest inflytelserika 

redovisningsstandarder som används idag). Avslutningsvis diskuteras hur det teoretiska 

resonemanget används i den empiriska undersökningen.  

 

Insamling av teoretiskt material har skett främst genom sökning av vetenskapliga artiklar 

inom aktuellt område. Artiklar har söks främst i databasen Emerald. Nyckelord som använts 

vid sökning efter artiklar är nyckelord associerade till det valda ämnesområdet, såsom 

”accounting principles”, ”accounting regulation”, ”IFRS”, ”IFRS for SMEs” och ”Swedish 

accounting”. Utifrån sökresultaten valdes relevanta artiklar ut och studerades. En svårighet 

vid insamlandet av teoretiskt material var att K3-regelverket ännu inte har införts, och det 

finns en brist på vetenskapliga studier om detta regelverk. 

 

 

3.2.Svensk god redovisningssed 

Det finns ett antal lagar i Sverige som reglerar redovisningen. De två viktigaste är 

bokföringslagen och årsredovisningslagen, men vissa frågor regleras även i aktiebolagslagen 

och skattelagstiftningen (Hellman, 2011; Blake et al. 1997). Årsredovisningar skall upprättas i 

enlighet med god redovisningssed (Hellman, 2011). Det är dock inte lagstiftingen som 

reglerar vad god redovisningssed är, och den är inte heller speciellt detaljerad, utan 

lagstiftningen kan sägas utgöra ett ramverk som redovisningen skall utgå ifrån. Vad som är 

god redovisningssed bestäms istället av ett antal normgivare. De viktigaste normgivarna är 

Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet (Blake, et al. 1997).  

 

Bokföringsnämnden är en statlig myndighet. De ansvarar för utvecklandet av god 

redovisningssed, och deras uppgift är ta fram redovisningsregler för onoterade företag. De 

upprättar sina normer i form av allmänna råd med tillhörande vägledning, om hur 
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årsredovisningslagen och bokföringslagen skall tillämpas. I enskilda frågor sätter de även 

normer i form av uttalanden (Bokföringsnämnden [5], 2013). Bokföringsnämndens regler är 

inte formellt bindande föreskrifter, men ett företag kan endast i undantagsfall frångå från 

dessa regler utan att bryta mot lagen. Bokföringsnämnden har tidigare valt att utgå från 

Redovisningsrådets rekommendationer när de upprättar allmänna råd. Redovisningsrådet är 

en stiftelse som skapats av svenska staten, FAR och Sveriges industriförbund. Deras uppgift 

är att ta fram redovisningsregler riktade främst mot noterade företag (Blake et al. 1997). Deras 

rekommendationer är till stor del hämtade direkt från IAS/IFRS, men anpassade till svensk 

lagstiftning. År 2007 ersattes Redovisningsrådet av Rådet för finansiell rapportering som tog 

över dess ansvar. Redovisningsrådets rekommendationer används fortfarande, men uppdateras 

inte längre. Sedan år 2005 har dock EU beslutat att alla noterade företag i Sverige skall 

använda sig av IAS/IFRS normer för redovisningen (Hellman, 2011). Rådet för finansiell 

rapportering har bland annat till uppgift att informera noterade företag om nya bestämmelser 

inom IFRS, och hur dessa skall tolkas.  

 

För onoterade företag kan det sägas finnas olika nivåer av god redovisningssed; 

Redovisningsrådets rekommendationer, Bokföringsnämndens allmänna råd och en 

kombination av Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna 

råd (Törning, 2002; Drefeldt
1
). Det har tidigare varit fritt för företag att välja vilken 

normgivning som skall användas. Även i enskilda frågor har företag kunnat välja fritt mellan 

de olika normerna. Detta ändras nu i och med Bokföringsnämndens K-projekt. 

 

 

3.3.God redovisningssed i andra länder 

Varje land har traditionellt använt sin egen redovisningsstandard. På senare tid har dock dessa 

olika standarder generellt blivit allt mer lika varandra. På grund av den globalisering som sker 

pågår det ett arbete att harmonisera de olika redovisningsstandarderna, framförallt under de 

senaste 40 åren (Hines, 2007). Syftet med harmoniseringsarbetet är enligt Aisbitt (2001) att 

öka jämförbarheten av finansiell information mellan olika företag inom ett land och mellan 

olika länder. 

 

Inom EU finns ett långtgående arbete med att harmonisera medlemsländernas 

redovisningsstandarder (Haller & Kepler, 2002). Arbetet började i och med grundandet av 

Europeiska Gemenskapen (EG) 1957, som senare blev Europeiska Unionen (EU). 

Harmoniseringsarbetet bygger mycket på det fjärde och sjunde direktivet från EU, som 

implementerades i nationell lag hos alla medlemsländer. Det fjärde direktivet handlar om att 

harmonisera länders lagar som berör företagsredovisning. Det sjunde direktivet handlar om 

upprättande av koncernredovisning. I Sverige implementerades dessa direktiv år 1995 (Blake 

et al. 1997). Målet med direktiven var att öka jämförbarheten av finansiella rapporter, något 

som kan vara svårt när varje land använder sig av en egen redovisningsstandard (Hines, 

2007). 

 
1
Drefeldt, Caisa, Redovisningsspecialist på KPMG, intervju 2013-05-08 
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Inom Europa kan de olika redovisningsstandarderna traditionellt grupperas i två olika 

grupper; den Anglo-saxiska gruppen och den Kontinental-europeiska gruppen (Callao et al. 

2009). Grupperingen görs efter vilket förhållningssätt länderna har till finansiell rapportering. 

Den Anglo-saxiska gruppen representeras av bland annat Storbritannien, Irland och Holland 

(även USA kan räknas till denna grupp). Förhållningssättet i denna grupp är att redovisningen 

skall ge en rättvis bild av verkligheten. Lagar och regler ses inte som något som absolut måste 

följas, utan det är en rättvisande bild, ”a true and fair view”, som är huvudfokus. Detta 

förhållningssätt är influerat av sedvanerätten (Alexander & Archer, 2000).  

 

Den Kontinental-europeiska gruppen representeras av bland annat Tyskland, Frankrike och 

Italien. Förhållningssättet i denna grupp är att redovisningen skall utgå från lagar och regler, 

och företag skall i princip aldrig frångå dessa regler (Nobes, 1998). Hellman (2008) skriver att 

ett kännetecken för denna grupp är att redovisningen skall vara konservativ, för att skydda 

borgenärer. Även kopplingen mellan redovisning och beskattning är mycket starkare i denna 

grupp än i den Anglo-saxiska gruppen. Blake et al. (1997) beskriver svårigheten gällande 

Europas harmoniseringsarbete just på grund av dessa två olika gruppers 

redovisningsperspektiv. 

 

Det finns även en ytterligare dimension gällande redovisningsstandarder, och det är om 

huruvida redovisningen är regelbaserad eller principbaserad. Ett regelbaserat 

redovisningssystem kännetecknas av att det innehåller många detaljregler om exakt hur något 

skall göras i en viss situation. Ett principbaserat system å andra sidan innehåller inte särskilt 

många detaljregler, utan kännetecknas av principer som anger hur man skall tänka i en viss 

situation (Benston, Bromwich & Wagenhofer, 2006).  

 

Trots att redovisningsstandarderna i olika länder blir allt mer lika varandra finns det 

fortfarande stora skillnader. Nobes (1998) nämner ett antal orsaker till varför skillnader finns. 

Dessa är bland annat skillnader i kultur, legala system, skattesystem, historia, geografi, 

religion. En betydande orsak till skillnad är också vilket finansieringssystem landet 

traditionellt har haft, antingen kapitalmarknadsorienterad finansiering eller finansiering via 

banker och storägare. De som finansierar företagen har naturligtvis ett stort intresse av 

redovisningsinformation. Nobes (2011) nämner att de skillnader som finns i redovisningen är 

ett resultat av de valmöjligheter som regleringen tillåter, och detta står i konflikt med 

målsättningen att harmonisera redovisningen. Chen, Sun och Wang (2002), och Hellman 

(2011) menar vidare att en harmonisering i redovisningsreglering inte nödvändigtvis leder till 

en harmonisering i det praktiska redovisningsarbetet i de olika länderna. 

 

 

3.4.IASB och dess normer 

Som tidigare nämnts skall alla noterade företag inom EU sedan år 2005 tillämpa IFRS i sin 

redovisning. IASB är ansvarig utgivare av IFRS och IFRS for SMEs (International Financial 

Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities). IASB är ett oberoende organ som 

bildades år 1973, och gick tidigare under namnet IASC (International Accounting Standards 

Committee), men bytte namn och genomgick en omorganisering år 2001. IASB:s 
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övergripande målsättning är att öka jämförbarheten av finansiell rapportering (Nobes, 2011). 

Denna målsättning inkluderar arbetet med att minska skillnader i redovisningen genom att 

förändra regleringen i olika länder.  

 

3.4.1. IFRS 

IFRS är främst riktad till större noterade företag (Fearnley & Hines, 2007). För onoterade 

företag är det upp till varje land att själva bestämma om IFRS skall gälla även för dessa. I och 

med EU:s införande av IFRS för medlemsländerna har intresset för detta ökat, och idag 

används eller tillåts standarden av många länder. Efterfrågan av en internationell standard 

kommer även från andra håll, framförallt på grund av den stora tillväxten av globala 

kapitalmarknader (Hines, 2007). IFRS har därav erhållit stor internationell acceptans. IFRS 

kan sägas ha sitt ursprung i Anglo-saxisk tradition, då den är mer kapitalmarknadsorienterad 

(Hellman, 2011). Det pågår också ett konvergensprojekt mellan IASB och FASB (Financial 

Accounting Standards Board, USA:s motsvarighet till IASB) där syftet är att IFRS och USA:s 

redovisningsstandard (US-GAAP) skall bli allt mer lika varandra. Många andra länder har 

också konvergerat eller planerar att konvergera sin redovisningsstandard med IFRS. Till 

skillnad mot US-GAAP, som i huvudsak är regelbaserad, är IFRS huvudsakligen 

principbaserad. Detta håller dock på att ändras i och med konvergensarbetet mellan IFRS och 

US-GAAP, och IFRS antas i framtiden bli mer regelbaserad än idag (Fearnley & Hines, 

2007).  

 

3.4.2. IFRS for SMEs 

IFRS är som nämnts ovan anpassat för större noterade företag. På grund av hur IFRS är 

utformad blir de finansiella rapporterna omfattande, och det innebär mycket arbete att ta fram 

dessa rapporter. De flesta företag i de länder som använder standarden är däremot mindre, 

onoterade företag, och IFRS bedöms av många inte vara lämpligt för dessa företag (Evans et 

al. 2005). Dang-Duc (2011) skriver att kretsen av personer som har användning av finansiell 

rapportering från små och medelstora företag är också begränsad. Användningen av det fulla 

IFRS för små och medelstora företag skulle innebära stora kostnader som inte skulle uppvägas 

av nyttan med detta för företagens intressenter. Därför har IASB tagit fram 

redovisningsstandarden IFRS for SMEs. Beslutet om att ta fram detta regelverk togs av IASB 

år 2003, och år 2009 gavs regelverket ut (Litjens et al. 2012). Av alla företag i världen 

beräknas 95 procent vara små och medelstora (IFRS Foundation, n.d.), och det är just för 

dessa företag IFRS for SMEs har tagits fram. Detta regelverk har IFRS som utgångspunkt, 

men är förenklad och förkortad för att vara mer anpassad till små och medelstora företag, och 

vissa delar av IFRS har helt tagits bort i detta förenklade regelverk. Det är ändå tänkt att vara 

ett komplett regelverk för små och medelstora företag och deras finansiella rapportering. Vad 

som faktiskt klassas som små och medelstora företag framgår inte i regelverket, utan detta är 

något som bestäms av varje enskilt land (Nobes, 2010). Krav som däremot nämns är att 

regelverket endast skall gälla onoterade företag som upprättar årsredovisning eller årsbokslut. 

IFRS for SMEs har inte antagits av EU på samma sätt som IFRS, utan det är upp till varje 

land att själva bestämma om regelverket skall användas. 
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3.4.3. Upplysning om verkligt värde 

Enligt IFRS finns det ett krav att årsredovisningen skall innehålla upplysning om verkligt 

värde för förvaltningsfastigheter (Nordlund, 2010). Ett liknande krav finns även i IFRS for 

SMEs. Tidigare studier inom området visar dock att detta är ett område som behöver 

förbättras. Enligt IAS 40 (IFRS-bestämmelser gällande förvaltningsfastigheter) har företag 

möjlighet att ta upp verkligt värde för förvaltningsfastigheter i balansräkningen, och detta 

medför att förändringar i verkligt värde även tas upp i resultaträkningen. Detta kallas för 

”verkligt värde”-modellen (Nordlund, 2010). Används inte denna metod finns möjligheten att 

bokföra enligt anskaffningsvärdet, men då måste tilläggsupplysning om verkligt värde 

lämnas. 

 

Nordlund skriver att företag även behöver bli bättre på att upplysa om vilka metoder och 

antaganden de grundar sina värderingar på, vilket också är ett krav enligt nämnda regelverk. 

Upplysning skall också lämnas angående om fastställandet av verkligt värde bygger på 

marknadsdata, eller om andra faktorer använts i fastställandet av detta, på grund av 

exempelvis brist på marknadsdata. Kraven i IFRS har enligt Nordlund tidigare tolkats väldigt 

olika av många företag, och vissa företag har inte gjort någon upplysning om detta alls. 

Vidare skriver Nordlund att beräkning av verkligt värde för en förvaltningsfastighet ibland 

kan vara väldigt svårt. Tidigare studier indikerar variationer vid uppskattning av verkligt 

värde på ±10 procent. Det kan också finnas en asymmetri gällande denna typ av värdering, då 

de som förbereder den finansiella rapporteringen har större kunskap om kvalitén på 

värderingen, än vad användarna av rapporteringen har. Detta, menar Nordlund, är anledningen 

till varför upplysning om värderingsmetoder och antaganden anses vara viktigt, och varför 

detta krav finns i de internationella normerna. 

 

Beräkning av verkligt värde för en förvaltningsfastighet kan enligt Nordlund innebära mycket 

arbete för ett företag. Exempelvis behöver vinstprognoser, kassaflödeskalkyler och 

diskonteringsränta beräknas. Dessa beräkningar är dessutom beroende av olika bedömningar, 

och kan enkelt manipuleras. Å andra sidan kan detta koncept, jämfört med historiska 

anskaffningsvärdesmodellen, öka ledningens effektivitet. 

 

3.4.4. Komponentavskrivning 

Avskrivning är enligt definition ”en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara 

belopp under dess livslängd” (Muthupandian, 2009). Starova och Cermakova (2010) nämner 

att avskrivning för anläggningstillgångar används av två anledningar. För det första skall en 

tillgångs slitage över dess livslängd återspeglas i redovisningen. För det andra är det inte 

möjligt att redovisa anskaffningen av en materiell anläggningstillgång som en kostnad, utan 

avskrivningen av tillgången är vad som kostnadsförs.  
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Enligt IFRS, och även IFRS for SMEs, finns det ett krav på att komponentavskrivning skall 

användas för anläggningstillgångar, inklusive fastigheter. Komponentavskrivning innebär att 

en tillgångs betydande komponenter
2
 skrivs av under dess livlängd, istället för att skrivas av 

tillsammans med tillgången, om dessa delar har en livslängd som signifikant skiljer sig från 

den totala tillgångens livslängd (Muthupandian, 2009). Med andra ord kan varje komponent 

ses som en enskild tillgång. Det finns dock inget som hindrar att en tillgång delas upp i 

väldigt små komponenter. Enligt IFRS skall en tillgångs återstående värde och kvarvarande 

livslängd bedömas vid upprättandet av varje årsredovisning, och om bedömningarna skiljer 

sig åt från tidigare år skall dessa ändras. Komponentavskrivning resulterar, enligt Starova och 

Cermakova (2010), i att redovisningen ger en mer rättvisande bild än när samlad avskrivning 

används. 

 

3.4.5. Kritik mot IASB:s normer 

Som Fearnley och Hines (2007) skriver, har det i England diskuterats om IFRS skall gälla 

även för onoterade engelska företag. Som tidigare nämnts är det upp till varje medlemsland i 

EU att bestämma om IFRS skall användas av andra än noterade företag. 

 

IFRS har setts som alltför betungande för små och medelstora företag att följa. Även IFRS for 

SMEs har ansetts som för komplext för små företag, trots att detta regelverk är riktat just till 

små och medestora företag. Områden inom regelverken som har ansetts mest betungande är 

bland annat verkligt-värde modellen och kraven på tilläggsupplysningar (Fearnley & Hines, 

2007).  

 

Enligt Fearnley och Hines är det fullständiga IFRS olämpligt för de flesta onoterade företag. 

Det bästa alternativet ansågs vara IFRS for SMEs, men bara för större onoterade företag, 

medan för mindre företag är ett ytterligare förenklat regelverk nödvändigt. Enligt Litjens et al. 

(2012) finns det både fördelar och nackdelar gällande IFRS for SMEs. Nackdelar ses i form 

av kostnader för företagen. Litjens et al. menar att större företag med en internationell 

verksamhet upplever IFRS for SMEs som mindre kostsamt, och mindre lokala företag 

upplever regelverket som mer kostsamt.  

 

 

3.5.Internationellt inflytande på svensk redovisningssed 

Som tidigare nämnts har globaliseringen medfört att redovisningsnormer harmoniseras, och 

detta har naturligvis haft en påverkan på svensk redovisningssed. Utvecklingen inom andra 

länders redovisning har haft mycket inflytande på svensk redovisning, och har på många sätt 

satt upp riktningen för vart utvecklingen i Sverige är på väg (Blake et al. 1997). Detta är en 

utveckling som går allt snabbare. Det är dock inte bara på senare tid som svensk redovisning 

har påverkats av andra länder, utan detta har pågått under en lång tid. 

 

 

 
2
Med betydande komponent menas att komponentens kostnad är signifikant i förhållande till tillgångens totala 

kostnad 
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Enligt Nobes (1998) har Sverige historiskt sett tillhört den Kontinental-europeiska gruppen 

gällande redovisningsprinciper. Weetman och Grey (1991) beskriver Sveriges 

redovisningsnormer tidigare som makrostyrda, det vill säga styrda av staten som ekonomisk 

planerare och skatteindrivare. Sverige är mycket influerad av Tyskland gällande redovisning, 

och har en stark koppling mellan redovisning och beskattning. I Tyskland är även 

försiktighetsprincipen starkt förankrad, liksom borgenärsskydd, och detta har haft stora 

avtryck på svensk redovisning (Hellman, 2011; Monsen & Wallace, 1995). Detta är vad som 

influerade svensk redovisning mest fram till andra världskriget.  

 

Efter andra världskriget blev svensk redovisning allt mer influerad av engelsk och amerikansk 

tradition, vilka tillhör den Anglo-saxiska gruppen. Sverige började då gradvis att gå ifrån den 

lagstadgade regleringen, och självreglering inom redovisningen fick större betydelse. Denna 

förändring, skriver Hellman, beror på att företagen i Sverige fick andra finansieringskällor. 

Från att ha förlitat sig mest på banker för finansiering vände sig svenska företag i allt större 

utsträckning, liksom företag i England och USA, till den privata kapitalmarknaden som då 

fick en större roll. Det fanns också ett behov av att utveckla redovisningen för multinationella 

företag i Sverige. Det finns exempelvis många företag i Sverige som finansieras utanför 

Sverige. Blake et al. (1997) beskriver att redovisningsarbetet i Sverige dras av två olika 

källor; ett formellt styrt system byggt på skatteindrivande, och ett privatorienterat som 

försöker bryta detta. 

 

Monsen och Wallace (1995) skriver att under 1960-talet påbörjades ett arbete mellan de 

nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island), där syftet var att 

harmonisera dessa länders redovisning, och skapa en gemensam nordisk marknad. Detta 

ansågs möjligt då dessa länder låg nära varandra kulturmässigt, och alla fem länders 

redovisning, dock i olika grad, var tidigare i stort influerad av Tyskland och den kontinental-

europeiska traditionen. Monsen och Wallace menar att detta harmoniseringsarbete ledde till 

att vissa legala barriärer som sågs som hinder i utvecklingen av redovisningen försvann. Trots 

att harmoniseringsarbetet utgick från den kontinental-europeiska traditionen fortsatte ändå 

utvecklingen mot den Anglo-saxiska traditionen i Sverige, med ett större fokus på 

kapitalmarknader. 

 

Utvecklingen mot den Anglo-saxiska traditionen stannade dock upp i och med Sveriges 

inträde i EU (på den tiden benämnt EG) som var i större grad influerad av den Kontinental-

europeiska traditionen. Men även EU har på senare tid anammat den Anglo-saxiska 

traditionen allt mer, främst på grund av införandet av IFRS, och på det sättet har utvecklingen 

åt det hållet ändå fortsatt i Sverige. Sverige hade även i stort antagit IFRS-normerna redan 

innan EU:s krav på detta (Hellman, 2011), under perioden 1991-2004. Hellman benämner 

detta ett ”mjukt införande” av IFRS, då det fanns ett svagt lagligt tvång att följa normerna, 

och redovisningen avvek i flera fall från den för att vara anpassad till svensk lagstiftning. 

Hellman skriver vidare att Sverige, gällande redovisning, har gått från att tidigare vara 

extremt styrd av staten och ha en stark koppling mellan redovisning och beskattning, till att 

idag vara mer kapitalmarknadsorienterad. På många sätt är svensk redovisning dock 

fortfarande starkt präglad av den Kontinental-europeiska traditionen, exempelvis när det 
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gäller försiktighetsprincipen, och kopplingen mellan redovisning och beskattning finns 

fortfarande kvar. Hellman förklarar att Sverige efter år 2005 ligger någonstans mellan den 

Anglo-saxiska gruppen och den Kontinental-europeiska gruppen. 

 

 

3.6.Hur teorin används i den empiriska undersökningen 

Forskningsfrågan för denna undersökning betonar de utvalda huvudområdena inom K3-

regelverket och dess förväntade påverkan på fastighetsbolagen.  Själva K3-regelverket bygger 

på både nationella (svensk god redovisningssed) och internationella grunder (god 

redovisningssed på internationellt plan), och därför har dessa redovisningsgrunder förklarats 

inom den teoretiska referensramen. För att förstå förändringen som K3 innebär krävs kunskap 

om nuvarande svenska redovisningsnormer liksom de internationella normerna. Detta ger 

läsaren en djupare förståelse för forskningsfrågan och problematiken kring detta. 

 

De områden som har fokuserats på i denna undersökning, det vill säga komponentavskrivning 

och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter, är även aktuella i IFRS och 

IFRS for SMEs. Svenska redovisningsnormer blir i sin tur allt mer influerade och anpassade 

till dessa internationella regelverk. Den teoretiska diskussionen om komponentavskrivning 

och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter blir således relevant för 

fastighetsbranschen, och detta klargör den sammanhängande kopplingen mellan de valda 

huvudområdena och bransch, samt hur bestämmelserna kring detta omhuldas av valda 

regelverk.  

 

Den teoretiska diskussionens koppling till undersökningens empiriska del omfattas av två 

aspekter.  Den första aspekten betonar hur den teoretiska diskussionen avser att underlätta för 

läsaren att förstå intervjupersonernas svar i den empiriska datainsamlingen. För att förstå 

deras kommentarer kring ämnesområdena är det således viktigt att ha en teoretisk förståelse 

om dessa områden. Intervjupersonernas kommentarer och synpunkter kring exempelvis 

komponentavskrivning hade varit svårt att förstå och tolka utan en teoretisk insikt om detta. 

 

Den andra aspekten betonar huruvida K3-regelverket följer den internationella utvecklingen, 

och om de förväntade effekterna blir detsamma som effekten på det internationella planet. 

Den observerade effekten av IFRS och IFRS for SMEs används alltså som jämförelsegrund 

för den förväntade effekten som medföljer K3. Detta för att kunna observera eventuella 

mönster kring införandet av internationellt influerade redovisningsnormer. Kritiken mot 

IASB:s normer används också som jämförelsegrund för K3.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras den empiriska datainsamlingen som skett, vilken består av 

beskrivning av K3-regelverket, information från respektive företags årsredovisning och svar 

från de intervjusubjekt som ingår i undersökningen. 

 

 

4.1.K3-regelverket 

 

4.1.1. Användning 

K3-regelverket är tänkt att vara huvudalternativet när årsredovisning och koncernredovisning 

upprättas i onoterade företag. K3 gäller som sagt för onoterade företag och har 

årsredovisningslagen som ram, och utgångspunkt i IFRS for SMEs, men har också påverkats 

av sambandet mellan redovisning och beskattning, befintlig normgivning och tillämpad 

redovisningspraxis (Bokföringsnämnden [6] 2012). K3 är till skillnad från K1 och K2 

principbaserad, precis som IFRS for SMEs. K3 följer även samma struktur som IFRS for 

SMEs men med en anpassning till svensk lagstiftning. Regelverket innehåller 37 kapitel med 

tillhörande vägledning, och även kapitelindelningen följer samma upplägg som i IFRS for 

SMEs. 

 

Regelverket är tvingande för större företag, men företag som enligt årsredovisningslagen 

klassas som mindre företag har en valmöjlighet mellan K3 och K2. Ett moderbolag inom en 

koncern har också möjlighet att välja K4/IFRS (Bokföringsnämnden [1] 2012). 

 

För de företag som skall tillämpa K3 är regelverket tvingande att användas för räkenskapsår 

som börjar efter 31 december 2013, men får användas tidigare (Bokföringsnämnden [7] 

2012). K3 får dock inte tillämpas av moderbolag i IFRS-koncerner. Det är inte möjligt att bara 

tillämpa vissa delar av K3, utan används regelverket skall det tillämpas i dess helhet. Om 

någon händelse inte finns reglerad i K3 skall vägledning sökas för liknande händelser. Går 

inte vägledning att finna i K3 får vägledning sökas i internationella standarder, och även i 

normer från Rådet för finansiell rapportering (Bokföringsnämnden [7] 2012). 

 

4.1.2. Bokföringsnämndens Remiss 

Den 8 juni 2010 beslutade Bokföringsnämnden att skicka ett förslag på K3 på remiss, 

exklusive kapitel 11, 12 och 26. Den 3 september beslöts det att remissen skulle kompletteras 

med kapitel 11, 12 och 26, och remisstiden förlängdes också samtidigt. Remissen skickades 

till 41 olika instanser som fick chansen att lämna synpunkter på regelverket, och 28 instanser 

svarade på remissen. De två områden som kritiserades mest i de inkomna remissvaren var 

kravet på komponentavskrivning för materiella anläggningstillgångar och upplysning om 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter (Bokföringsnämnden [4] 2010). 
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4.1.3. Komponentavskrivning 

En av de stora förändringarna i K3 jämfört med tidigare regler är kravet på 

komponentavskrivning för samtliga materiella anläggningstillgångar, i enlighet med IFRS och 

IFRS for SMEs. Komponentavskrivning innebär som nämnts tidigare att det inte skall 

användas en samlad avskrivningstid för en hel tillgång, utan tillgången skall delas upp i olika 

komponenter som var för sig har en egen avskrivningstid. Syftet är att avskrivningen skall 

återspegla en bättre bild av verkligheten än tidigare. Det är också ett område som är mycket 

aktuellt just för fastighetsbolag. Principen med komponentredovisning är inte helt ny i och 

med K3, utan finns även i tidigare normer. Redovisningsrådets rekommendationer för 

materiella anläggningstillgångar (1999) anger att komponentavskrivning bör användas om 

möjligt när en viss komponent i en materiell anläggningstillgång har en avskrivningstid som 

skiljer sig från tillgången i övrigt. Dessa rekommendationer uppmuntrar till 

komponentavskrivning, men har inte inneburit något strikt krav på detta (Nordlund, 2004). I 

K3 blir dock komponentavskrivning alltså ett krav för alla materiella anläggningstillgångar. 

Dock skall detta göras endast för tillgångens betydande komponenter, och endast om 

skillnaden i förbrukning av dessa komponenter förväntas vara väsentlig. Exempel på olika 

komponenter i en fastighet är stomme, fasad och tak.  

 

4.1.4. Upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter 

En annan förändring i och med införandet av K3 är kravet att upplysa om verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter. Enligt Bokföringsnämnden är en förvaltningsfastighet en fastighet 

som innehas av en ägare eller en leasetagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring (Bokföringsnämnden [7] 2012). 

 

En viktig aspekt här är att detta gäller upplysning om verkligt värde, och inte redovisning av 

verkligt värde. Enligt årsredovisningslagen får inte en förvaltningsfastighet tas upp till 

verkligt värde i redovisningen. I K3 krävs det dock att upplysning lämnas om detta. Enligt K3 

skall upplysningar om följande punkter lämnas; redovisat värde, verkligt värde, metoder och 

betydande antaganden som använts för att fastställa verkligt värde, i vilken utsträckning 

verkligt värde baserats på värdering utförd av en oberoende värderingsman, om det finns 

begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att disponera hyresinkomst 

eller försäljningslikvid, och väsentliga åtaganden att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller 

förbättra förvaltningsfastigheterna (Bokföringsnämnden [7] 2012). Upplysning om redovisat 

värde måste alltid lämnas, men de övriga punkterna behöver dock inte lämnas om värdet inte 

kan mätas på ett tillförlitligt sätt eller om uppgifterna inte kan tas fram utan oskälig kostnad. 

 

4.1.5. Uppskjuten skatt 

Alla företag som använder K3 skall redovisa uppskjuten skatt. Skatten skall redovisas till 

nominellt belopp, och får som huvudregel inte nuvärdesberäknas. Detta är inte något nytt för 

K3, utan denna princip finns även i de äldre redovisningsnormerna. Det finns dock ett 

undantag i K3 från huvudregeln vid rena substansförvärv. Vid ett rent substansförvärv får en 

uppskjuten skatteskuld nuvärdesberäknas. Detta gäller endast om värdet på den uppskjutna 

skatteskulden utgör en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat 

samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. Ett 
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rent substansförvärv innebär att andelar i företag förvärvas vars huvudsakliga identifierbara 

tillgångar är byggnader eller mark och där köpeskillingen så gott som uteslutande avser 

byggnader eller mark med avdrag för fastighetslån och uppskjuten skatt (Bokföringsnämnden 

[7] 2012). 

 

4.1.6. Nedskrivning 

Enligt K3 skall en tillgång skrivas ned om tillgångens redovisade värde överstiger 

återvinningsvärdet (Bokföringsnämnden [7] 2012). Återvinningsvärdet bestäms som det 

högsta av antingen verkligt värde minus försäljningskostnader eller nuvärdet av framtida 

kassaflöden som tillgången kan generera (nyttjandevärdet). Vid varje balansdag skall det 

bedömas om det finns en indikation på en sådan skillnad. Finns det en indikation på detta 

skall återvinningsvärdet beräknas. I Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning 

och koncernredovisning (K3), och tillhörande vägledning finns det instruktioner för hur 

beräkningarna skall gå till och hur det skall bedömas om nämnda indikation finns. 

 

Regleringen i K3 gällande nedskrivning skiljer sig i stort inte från tidigare normer. Vad 

skillnaden mellan dem består av är att i K3 har det blivit mer specificerat hur bedömningarna 

skall göras och vad som skall beaktas vid bedömningar och beräkningar.  

 

 

4.2.De undersökta bolagen 

Tre huvudområden urskiljdes vid insamlingen av empirin. Dessa är allmän kännedom om K3-

regelverket, komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter. I detta kapitel har den insamlade empirin delats in i dessa områden för 

att få en bättre struktur på materialet och därmed underlätta för läsaren. 

 

Innan den intervjubaserade empiriska datan redogörs, skall de utvalda företagen presenteras. 

Dessutom skall det framställas information om hur företagen enligt deras årsredovisning 

värderar sina fastigheter samt hur de avskrivs. Detta är viktigt för att komplettera 

förutsättningar för en god analys vid nästkommande kapitel.  

   

4.2.1. AB Eidar  

Fastighetsbolaget Eidar AB är ett bostadsföretag som grundades 1947 och hyr idag ut cirka 

5900 bostadslägenheter. Utöver detta hyr företaget ut ett tjugotal förskolor, en skola och en 

del affärs- och föreningslokaler, idrottsanläggningar och lokaler för annan verksamhet (AB 

Eidar, 2013). 

 

I ovanstående källa skrivs det även att i samband med årsbokslutet har en ekonomisk 

genomgång och kassaflödesanalys genomförts för samtliga fastigheter. Endast en av dessa 

fastigheter har skrivits ned och detta med fem mkr. Fastigheternas bokförda värde per 

bokslutsdagen uppgick till 1 678, 7 mkr. Fastigheternas marknadsvärde har på övergripande 

plan en betryggande marginal i jämförelse med fastigheternas bokförda värde. AB Eidar 

efterföljer årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. 
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Dessutom betonas anslutningen till företagets branschintresseorganisation, SABO (Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag). AB Eidar är medlem inom denna organisation (SABO, n.d.). 

 

Företaget har enligt not 7 i deras årsredovisning procentuella avskrivningar för byggnader på 

1,7 procent, och för bostäder 2,0 procent (AB Eidar, 2013). De har även industribyggnader 

som skrivs av på 4,0 procent. Dessa anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den 

förväntade nyttjandeperioden.  

 

4.2.2. Trollhättans Tomt AB 

Bolaget bildades 1909 men kom inte i kommunens ägo förrän 1965. Företagets 

fastighetsbestånd omfattar industri-, filmproduktions-, kontors- och utbildningslokaler 

(Trollhättans Tomt AB, 2013). Även fastigheten för Högskolan Väst är förvaltad av 

Trollhättans Tomt AB. Bolaget är ett moderbolag och har därmed en finansiell uppställning 

för hela koncernen inom deras årsredovisning. 

 

I företagets årsredovisning står det att samtliga tillgångar redovisas till ursprungliga 

anskaffningsvärden efter avdrag för erhållna investeringsbidrag och friköpsmedel, 

ackumulerade planenliga avskrivningar samt nedskrivningar. Avskrivningarna enligt plan är 

enligt årsredovisningen baserade på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad 

nyttjandeperiod.  

 

Precis som AB Eidar, följer Trollhättans Tomt AB Bokföringsnämndens allmänna råd utöver 

årsredovisningslagen. Not 5 i Trollhättans Tomt AB:s årsredovisning framställer planenliga 

avskrivningar på byggnader som uppgår till mellan 2 till 5 procent (Trollhättans Tomt AB, 

2013).  

 

4.2.3. AB Vänersborgsbostäder  

AB Vänersborgsbostäder grundades 1947 och var en stiftelse tills 1995 då den bildades till ett 

kommunalt aktiebolag. Idag är verksamheten kommunens största bostadsbolag. Företaget 

innehar 3040 stycken lägenheter och det bokförda värdet av samtliga innehavande fastigheter 

är 1 051 mkr (AB Vänersborgsbostäder, 2013). 

 

Enligt fastighetsbolagets årsredovisning kontrolleras värdet på fastigheterna årligen och det 

bokförda värdet jämförs med det beräknade marknadsvärdet, detta utförs för att säkerställa att 

det bokförda värdet inte överstiger marknadsvärdet. Företaget använder sig av ett 

värderingsverktyg som heter ”Datscha” och den värderingsmodell som används av bolaget 

bygger på varje fastighets förväntade kassaflöde under fem år samt ett beräknat restvärde vid 

slutet av kalkylperioden. Den interna värderingsmodellen som används i bolaget 

kvalitetskontrolleras på årsbasis genom att företaget låter ett antal utvalda fastigheter värderas 

av ett utomstående värderingsinstitut. Även AB Vänersborgsbostäders redovisning är 

upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd, och nedskrivning sker i enlighet 

med årsredovisningslagen, det vill säga vid bestående värdenedgång. Företaget är, i likhet 

med AB Eidar, anslutet till och medlem inom branschintresseorganisationen SABO (SABO, 

n.d.).  
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Istället för att illustrera en procentuell avskrivningsplan i årsredovinsingen, har AB 

Vänersborgsbostäder valt att redovisa företagets avskrivningspolicy i antal år och detta har 

framställts i not 1. Den anläggningstillgång som är relevant för denna undersökning är 

”byggnader” som skrivs av på ekonomiska livslängder mellan 33-50 år.  De planenliga 

avskrivningarna är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärden minus 

eventuellt erhållna bidrag (AB Vänersborgsbostäder, 2013).  

 

4.2.4. Bostadsstiftelsen Uddevallahem  

Stiftelsen grundades 1947 och innehar idag cirka 4350 lägenheter och omkring 500 lokaler. 

Enligt Uddevallahems årsredovisning är bolaget en stiftelse och har således inga formella 

ägarband mellan företaget och Uddevalla kommun. Istället styrs stiftelsen av stadgar som har 

antagits av kommunfullmäktige. Företaget är även kopplat till kommunen på samma sätt som 

de övriga företagen genom en utsedd styrelse av kommunfullmäktige (Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem, 2013). 

 

Uddevallahem värderar sina fastigheter internt på årsbasis och dess syfte är att uppfylla 

årsredovisningens krav, vilket är att beräkna fastigheternas värdemässiga utveckling samt 

bolagets justerade soliditet. Den värderingsmodell som används av företaget bygger på varje 

enskild fastighets förväntade kassaflöde under 10 år. Dessutom tar modellen hänsyn till ett 

beräknat restvärde för det elfte året. Denna interna värderingsmodell har i likhet med AB 

Vänersborgsbostäder, även kvalitetskontrollerats under året 2012, detta genom att samtliga 

fastigheter som Uddevallahem förvaltar har värderats av ett utomstående värderingsinstitut.   

 

Företaget avskriver byggnader normalvis med anskaffningsvärdet som bas och 

nyttjandeperioden fördelas på 50 år. I likhet med AB Vänersborgsbostäder, använder sig 

Uddevallahem av en avskrivningspolicy på årsbasis istället för en procentuell inriktning. 

Företaget nämner även i årsredovisningen att i samband med justering av fastigheternas värde 

kan vissa byggnader komma att få en avskrivningsplan i enlighet med den förnyade 

bedömningen av ekonomisk livslängd.   

 

Uddevallahem tillämpar i likhet med de övriga utvalda fastighetsbolagen, 

redovisningsprinciper som överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Dessutom skrivs det i företagets årsredovisning att de 

branschanpassar sig efter rekommendationer som har utgetts av den anslutna 

branschintresseorganisationen de är medlem inom, det vill säga SABO (SABO, n.d.), 

desamma som AB Eidar och AB Vänersborgsbostäder.  

 

 

4.3.Intervjusubjekten 

 

4.3.1. Allmän kännedom om K3-regelverket 

Samtliga intervjusubjekt känner till K3-regelverkets syfte och när detta skall införas. 

Dessutom menar de att områdena inom K3 som de ger mest uppmärksamhet är 
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komponentavskrivningar och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter. De 

flesta betonade även att det fortfarande finns en del frågor och funderingar kring regelverket 

som behöver vidarediskuteras inom företaget. Tre av intervjusubjekten förklarade även att de 

inväntade mer information från olika utomstående parter, exempelvis revisionsbyråer och 

bransch- och intresseorganisation. En intervjuperson förtydligade även att K3-regelverket är 

ett principbaserat regelverk och ger inga konkreta svar på hur en specifik situation skall 

hanteras. Personen menar vidare att regelverket istället ger ett teoretiskt resonemang kring hur 

en specifik situation skall hanteras. Det är inte ett ”standardregelverk” utan en vägledning 

som individualiseras i varje enskilt bolag. 

 

Inom denna undersökning ska även intervjusubjektens inställning till K3-införandet 

framställas. Tre av intervjupersonerna förtydligade att de är positivt inställda till detta 

införande och att det kommer att ge en mer rättvisande bild. De menade även att införandet av 

regelverket innebär ett steg i rätt riktning. Två av dessa tre personer menade även att det nya 

K3-införandet leder till att arbetet med redovisningen inom företaget inte utförs på samma sätt 

som förut. Företaget har utfört arbetet schablonmässigt utan att tänka efter förut, men K3-

införandet innebär att de blir tvungna att ”tänka till” vilket ger möjlighet till att förbättra 

redovisningen.  En annan intervjuperson hade ännu inte någon åsikt om huruvida denne är 

positivt eller negativt gentemot det nya regelverket. Personen förklarade dock att denne 

kommer att utveckla en tydligare åsikt om detta när mer information om ämnet erhålls och 

därmed när fler frågor besvaras.  

 

Informationen kring K3-regelverket har en del intervjusubjekt varit aktiva med att själva 

insamla material om. Alla intervjusubjekt har dock ännu inte deltagit på olika 

informationsmöten som utomstående parter (intresse- och branschorganisation samt 

revisionsbyråer) har erbjudit.  Eftersom allting ännu inte är klart kring K3-regelverekt, menar 

samtliga intervjupersoner att de fortfarande väntar på mer information om det. De förklarar 

även att arbetet med införandet kommer att påbörjas intensivt under hösten 2013, men 

samtliga berörda inom intervjusubjektens företag är informerade om K3-regelverket och att 

detta skall införas. 

 

4.3.2. Komponentavskrivning 

Intervjupersonerna känner till innebörden av komponentavskrivning och vad detta handlar 

om. Två av dessa uttryckte sig specifikt om att komponentavskrivning är för dem den mest 

signifikanta förändringen som medföljer K3. Dessutom menar de att införa detta inom 

redovisiningen kommer att innebära mycket arbete och tid, samt att den tyngsta delen av 

arbetet kommer att fokuseras på uppdelning av komponenter av befintliga fastigheter. En 

anledning till detta är att inventering av befintliga fastigheter kommer att ta en hel del tid. Två 

personer menar att det finns en svårighet med komponentuppdelning av befintliga fastigheter 

när ett företag innehar många olika typer av fastigheter. Detta på grund av mycket arbete och 

tid som behöver läggas ned på inventering och framställandet av modeller för varje typ av 

fastighet. Två av intervjupersonerna påpekade även att det kommer att ta ett antal år innan 

komponentavskrivningar utförs på ett fullständigt korrekt sätt. Under ett antal år framöver 

kommer de att använda sig av en slags ”hybrid” mellan de gamla och nya normerna. 
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Tre intervjupersoner anser att införandet av komponentavskrivningskravet kommer att 

medföra en mer rättvisande bild än nuvarande normer. Detta eftersom en samlad avskrivning 

(på hela fastigheten och dess inkluderade komponenter) enligt nuvarande normgivning inte 

speglar fastighetsdelars (komponenters) egentliga livslängd. En av dessa menar även att det 

bidrar till godare jämförelsegrund både mellan olika fastigheter och mellan företag. 

 

Användningen av komponentansatsen leder även i många fall till ett annat bokfört värde än 

användningen av prestandahöjandeansatsen, enligt en intervjuperson. Detta exemplifierades 

av personen vid renovering av en fastighet. Med prestandahöjandeansats är renovering upp till 

ursprunglig standard en underhållskostnad, och det utöver ursprunglig standard är en 

investering som höjer det bokförda värdet på fastigheten, och som skall skrivas av. Vid en 

försäljning av en fastighet efter en förslitning kommer dock den nya ägaren ha en lägre 

ursprunglig standard är föregående ägare. Vid en renovering av fastigheten kan den nya 

ägaren redovisa en större del av kostnaderna som investering än förra ägaren. En fastighet kan 

i detta fall få olika bokförda värden beroende på vem som äger den, och när den anskaffades. 

Detta illustreras i figur 5. Komponentansatsen har andra kriterier. Om en utgift medför 

framtida ekonomisk nytta skall det ses som en tillgång, inte som en kostnad. Det förklarades 

också att med komponentansats jämförs en förbättringsutgift med det bokförda värdet precis 

innan förbättringen, inte vid anskaffningstidpunkten som är fallet vid prestandahöjandeansats. 

Även detta leder till en mer rättvisande bild och ökar jämförbarheten, enligt denna person.  

 

 
Figur 5: Prestandahöjandesynsättet (Källa: Bejrum, Lundström & Söderberg 1986) 

 

En effekt av komponentansats, i jämförelse med prestandahöjande ansats, är att 

avskrivningarna kommer att öka och underhållskostnaderna kommer att minska. Stora delar 

av underhållskostnaderna kommer att ses som investeringar istället, och skrivs därmed av. Tre 

intervjupersoner förklarade att detta i sin tur leder till att årsresultatet ökar. Ett möjligt 

problem som kunde ses med detta är att ett ökat årsresultat kan försvåra framtida 

hyresförhandlingar. Enligt resultaträkningen kommer det se ut som att företaget är mer 

lönsamt än tidigare, men detta beror enbart på att redovisingen görs på ett annorlunda sätt. En 
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intervjuperson förklarade vidare att även balansräkningen kommer att öka på grund av att en 

del som idag redovisas som underhållskostnader kommer i K3 redovisas som investeringar, 

och gör att tillgångssidan i balansräkningen ökar. 

 

Vid uppdelning av komponenter förklarade de flesta intervjusubjekt att de hade en 

övergripande idé om hur komponenterna skall uppdelas, men någon grundlig uppdelning har 

ännu inte påbörjats. En intervjuperson menar dock att uppdelning av alltför små beståndsdelar 

inte är nödvändigt och relevant för att ge en rättvisande bild. En annan exemplifierade några 

komponenter som ansågs givna för dennes bolag. Dessa komponenter var mark, 

markanläggning, stomme och fasad. Det finns problem kring gränsdragning inom vissa poster 

av komponenter, enligt samma person. Ett exempel på detta är bedömningen om huruvida 

fönster skall betraktas som en egen komponent eller en del av fasadkomponenten.  

 

En intervjuperson påpekar att tänkandet kring komponentavskrivning gällande nybyggda 

fastigheter redan finns som grund inom företaget. Dock behöver detta utvecklas mer och de 

berörda inom företaget behöver informeras och utbildas inom komponentuppdelning. 

Samtliga intervjusubjekt förklarade även att ekonomiavdelningen inte ensam kan bedöma 

uppdelning av komponenter (värdering samt livslängd på dessa), utan de måste ta hjälp av de 

kompetenta teknikerna som arbetar på företagen. Exempel på tekniker som nämndes är 

projektledare vid ny- och ombyggnad samt personal inom förvaltning. Det poängterades även 

att företag kan komma att få olika uppfattningar om hur komponentuppdelning skall ske, och 

därför vore det önskvärt att erhålla något slag av standardvägledning gällande 

komponentuppdelning för branschen. Det nämndes dock att motargumentet för detta var att 

företag har olika förutsättningar och kommer att behöva framta egna unika modeller för 

uppdelning av komponenter. Komponentuppdelningen kan därför komma att ske på olika sätt 

i olika företag. 

 

4.3.3. Upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter 

När det gäller upplysning om verkligt värde är som tidigare nämnts kravet på upplysning om 

detta något nytt i och med K3. Samtliga intervjusubjekt var väl informerade om detta krav, 

och visste vad detta handlar om. De nämner även att enligt nuvarande bestämmelser finns det 

inget som hindrar företag från att frivilligt upplysa om verkligt värde i årsredovisningen. Men 

detta är något som inte har gjorts tidigare. En av dem nämnde att upplysning om verkligt 

värde idag endast lämnas vid nedskrivningsprövning. Just vid nedskrivningsbehov är 

beräkning av verkligt värde aktuellt även idag. Nedskrivningsbehov är aktuellt om det 

verkliga värdet är lägre än det bokförda värdet, och om övervärdet på en fastighet är litet, så 

görs alltid en beräkning av det verkliga värdet, enligt intervjupersonerna. En av dessa nämnde 

att den stora skillnaden mot idag kommer att vara att de inte bara måste göra värdering för 

fastigheter som ligger nära det bokförda värdet, utan värdering måste göras av alla fastigheter. 

Tre av dessa tyckte att de själva inte hade något behov av att upplysa om verkligt värde i 

årsredovisningen, då de har tillgång till denna information själva. Men för utomstående 

intressenter ansågs det vara något positivt att upplysa om detta, något som samtliga var 

överens om. Exempel som nämndes på intressenter som kan ha nytta av detta är investerare. 
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Något som nämndes gällande nedskrivningsbehov var att på grund av att skillnaderna mellan 

de bokförda och verkliga värdena minskas med K3, så kan nedskrivning i framtiden komma 

att bli mer aktuellt än idag. Samtliga intervjuade personer ansåg att nedskrivning är något de 

måste beakta mer än idag på grund av detta. De förklarade att det kommer bli viktigare att 

planera för att slippa göra nedskrivningar. 

 

Samtliga intervjusubjekt ansåg att värdera fastigheter i stort inte innebär något problem för 

dem. Detta är något som relativt enkelt kan göras för de flesta fastigheter, och de jobbar i stort 

redan med detta. Två av dessa nämnde att de dessutom redan har färdiga system just för detta 

ändamål. Det kommer dock att innebära extra kostnader i både tid och pengar, och de kommer 

bli tvungna att tänka till angående detta på ett annat sätt än tidigare. Undantaget i K3, att 

slippa detta krav om värdet inte kan mätas på ett tillförlitligt sätt eller om uppgifterna inte kan 

tas fram utan oskälig kostnad, ansågs inte kunna utnyttjas helt och hållet av något av de 

undersökta företagen. Upplysning om verkligt värde ansåg samtliga intervjupersoner bör 

kunna tas fram tillförlitligt och utan oskälig kostnad.  

 

En intervjuperson förklarade att de värderade alla fastigheter själva, men valde ut några 

enstaka fastigheter att värderas av en extern part. Den externa värderingen jämförs sedan med 

den egna värderingen för att säkerställa att de har en korrekt värderingsmodell. Personen 

menade att detta är ett vanligt förfarande i branschen. Två intervjupersoner nämnde dock att 

vissa typer av fastigheter kan vara svåra att värdera, exempelvis skolor. Detta på grund av att 

dessa inte finns på en riktig ”marknad” som exempelvis hyresbostäder gör. Hyresfastigheter 

ansågs aldrig vara svårt att värdera, då det är enkelt att se kassaflöden för dessa.  

 

Samtliga intervjusubjekt förklarade att de har stora övervärden på sina fastigheter, då de 

bokförda värdena är mycket lägre än de skattemässiga. Redovisingen återspeglar alltså inte 

det egentliga värdet på företagens fastigheter. Detta kommer att ändras nu i och med K3. 

Delvis på grund av detta ansåg intervjupersonerna att upplysning om fastigheternas verkliga 

värden ger en bättre bild av verkligheten, än de bokförda värdena. En anledning som nämndes 

till varför de har stora övervärden, beror på att många av företagens fastigheter är väldigt 

gamla. En person nämnde att de inte hade något emot att upplysa om summan av alla 

övervärden i årsredovisningen, men de vill inte upplysa om övervärdet på specifika 

fastigheter. 

 

4.3.4. Finansiella instrument och uppskjuten skatteskuld 

Något som några av intervjusubjekten nämnde var att i och med K3 blir det förändringar även 

gällande redovisning av finansiella instrument. Detta var inget som förklarades utförligt, då 

det inte ingick i denna undersökning. Detta var också ett område som de intervjuade 

personerna inte ägnat mycket arbete åt ännu, men som de kommer att påverkas av, och de 

kommer att behöva sätta sig in i detta område. Något som dock nämndes var att finansiella 

instrument används vid exempelvis ränteplanering.  

 

Vad gäller uppskjuten skatteskuld svarade samtliga att den förändring som sker med K3-

införandet inte kommer att påverka dem, då substansförvärv inte är aktuellt för något av de 
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undersökta företagen. Detta område är alltså något de inte har satt sig in i. Några svar gällande 

detta område har därför inte erhållits. 

 

 

4.4.Sammanfattning 

Sammanfattningsvis upplevdes K3-regelverket som något positivt av samtliga intervjusubjekt. 

Gällande allmän kännedom om K3-regelverket var samtliga intervjupersoner relativt insatta 

inom regelverket. De var även medvetna om att det fortfarande finns en del frågor angående 

regelverkets tillämpning. Gällande komponentavskrivning ansåg intervjusubjekten att det 

inledningsvis kommer innebära mycket arbete och extra kostnader, framförallt när det gäller 

komponentuppdelning av gamla fastigheter. Detta ansågs i stort vara något de drabbas av vid 

övergången till K3. När regelverket väl implementerats kommer det inte innebära något 

problem. Upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter ansåg intervjusubjekten 

inte kommer gynna dem själva i större grad, utan detta är något som är mer ämnat för 

företagens utomstående intressenter. Intervjusubjekten ansåg att förändringarna gällande 

komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter ger en 

mer rättvisande bild av företagen, och detta är en positiv förändring, framförallt för 

utomstående intressenter av redovisningsinformationen.   
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5. Analys och tolkning 
 

I detta kapitel analyseras och tolkas det empiriska materialet som insamlats. Detta kopplas 

även samman med den teorin som presenterats. 

 

 

5.1.Företagen 

Som det framställdes i inledningen till föregående kapitel, följer samtliga utvalda företag 

Bokföringsnämndens allmänna råd. Tre av de fyra företagen är medlemmar inom 

branschintresseorganisationen SABO. Detta är givetvis självklart eftersom dessa tre, AB 

Eidar, AB Vänersborgsbostäder och Bostadsstiftelsen Uddevallahem, är bostadföretag. 

Trollhättans Tomt AB förvaltar huvudsakligen lokaler och är därför inte medlem i SABO. 

Dock anses utlåtanden från SABO även kunna hjälpa icke-bostadsföretag som Trollhättans 

Tomt AB, i synnerhet utlåtanden om K3-bestämmelser. 

    

 

5.2.Återkoppling mellan teori och empiri 

 

5.2.1. Allmän kännedom om K3-regelverket 

Fastighetsbolagen anser själva att det är områdena komponentavskrivning och upplysning om 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter inom K3 som är mest aktuellt för dem. Detta är 

givetvis uppenbart för upplysning om verkligt värde för förvaltingsfastigheter, detta eftersom 

förvaltningsfastigheter är aktuellt just för fastighetsbolag. Den teoretiska diskussionen kring 

detta tar upp kravet på upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter inom IFRS-

standarderna. Att det finns synpunkter hos intervjusubjekten gällande upplysning om verkligt 

värde för förvaltningsfastigheter är relativt uppenbart. Detsamma gäller deras synpunkter på 

komponentavskrivning. 

 

I undersökningen framgick det tydligt att K3-regelverket är principbaserat. Efter utförandet av 

intervjuerna blev det uppenbart att samtliga intervjusubjekt var mer eller mindre medvetna om 

detta (trots att de inte uttryckligt nämnde det). Detta antagande grundas på intrycket av deras 

kunskap om K3-regelverket, dess syfte och innehåll. Inom den teoretiska diskussionen 

betonades hur svensk god redovisningssed har utvecklats. I kapitel 3 förklarades hur svensk 

redovisning tidigare har influerats av den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen, men 

har i större grad börjat influeras av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Detta innebär 

att svensk redovisning har gått från att vara regelstyrd till mer principbaserad. K3-regelverket 

är ett ytterligare steg i den principbaserade riktningen. Att intervjusubjekten känner till det 

faktum att K3-regelverket är principbaserat, kan möjligen bero på att de är medvetna om 

nuvarande inriktning på utvecklingen inom svensk redovisning.  

 

5.2.2. Komponentavskrivning 

Både studien av Starova och Cermakova (2010) och intervjupersonerna (förutom en av dem, 

som inte var helt övertygad om detta) anger att komponentavskrivning ger en mer rättvisande 
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bild än samlad avskrivning enligt nuvarande normer. Detta är ganska självklart, då 

komponentavskrivning innebär att en komponent skrivs av under just dess livslängd. Vid 

samlad avskrivning på exempelvis en fastighet kommer avskrivningstiden med största 

sannolikhet anpassas utefter stommens livslängd, vilken oftast är väldigt lång. Många olika 

delar av fastigheten kommer dock inte hålla lika länge som stommen, men vid samlad 

avskrivning återspeglas inte detta i redovisningen. Komponentavskrivning återspeglar av 

denna anledning verkligheten på ett mycket bättre sätt än nuvarande normer. Om företag har 

använt en relativt låg avskrivning, just på grund av att de använt en samlad avskrivning, 

kommer de förmodligen att få en högre avskrivning när komponentavskrivning används.  

 

Vad gäller arbetstid och kostnader kopplat till övergången till komponentavskrivning kommer 

det innebära högre kostnader, men framförallt mycket extra arbete. Exakt hur mycket arbete 

som förväntas krävas är svårt att förutsäga. En intervjuperson förväntade sig mycket arbete, 

och uttryckte en viss oro inför övergången. En annan person var mer optimistisk gällande 

detta. Detta extra arbete och kostnader kommer bara att vara tillfälligt, under 

övergångsperioden. Den svåraste och mest omfattande delen av arbetet kommer vara att dela 

upp befintliga fastigheter i komponenter. Detta arbete kommer innebära att bestämma vilka 

komponenter en fastighet skall bestå av, och sedan hur dessa skall värderas. Framförallt på 

gamla fastigheter kan detta vara problematiskt. För nybyggda fastigheter är inte detta ett lika 

stort problem, då det finns mer aktuella värderingar av komponenterna. Några företag hade 

dessutom redan börjat använda komponentuppdelning på nybyggda fastigheter.  

 

Enligt nuvarande normer finns det inget som hindrar företag från att tillämpa 

komponentavskrivning. Det är dock idag inte ett krav på samma sätt som i K3. Det är mycket 

möjligt att många företag frivilligt har tillämpat komponentavskrivning länge, då detta kan ses 

som mer rättvisande. Det är på många sätt logiskt att en tillgång skall skrivas av under dess 

enskilda livslängd. Bland de undersökta bolagen var det endast ett av dessa som redan hade 

påbörjat komponentuppdelningstänket, men endast på nybyggda fastigheter. Detta anses vara 

mer som en förberedelse inför K3, och behöver vidareutvecklas. 

 

Något som efterfrågades var vägledning om hur komponentuppdelningen skall göras. 

Branschorganisationen nämndes som lämplig instans att ge denna vägledning. Dock kommer 

branschorganisationen förmodligen inte ge någon standardvägledning för fastighetsbolag. 

Precis som tidigare nämnts har alla företag unika förutsättningar som behöver beaktas. I K3-

regelverket finns det heller ingen vägledning att gå efter, vilket gör det tydligt att regelverket 

inte är regelbaserat, utan principbaserat. Regelverket anger endast hur resonemanget skall ske 

i en viss situation, vilket märks tydligt när det gäller komponentavskrivning. Företagen har då 

inga tydliga och specifika regler att stödja sig på, utan de måste själva komma fram till 

lösningar utifrån det som finns reglerat i K3.  

 

Precis som Hellman (2011) nämner har Sverige gällande redovisningsnormer under lång tid 

gått mer åt det principbaserade hållet, och att detta fortsätter i den riktningen i och med K3-

införandet är väldigt tydligt när det handlar om komponentavskrivning. 
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En effekt av komponentansats i jämförelse med prestandahöjandeansats som används idag är 

att både resultat- och balansräkningarna kommer att öka i värde för företagen. Detta kan i sin 

tur påverka andra aspekter inom företagen. Just för fastighetsbolag är det aktuellt gällande 

hyresförhandlingar. På grund av att resultatet kommer att öka i och med K3 kan det vara lätt 

att tro att företagen tjänar mer pengar. Detta stämmer inte, utan är endast en effekt av att 

transaktionerna redovisas på ett annat sätt. Motparten vid hyresförhandlingarna måste, liksom 

företagen, också upplysas om detta och förstå konsekvenserna av K3-regelverket. 

Hyresförhandlingar borde inte utgå från det bokförda resultatet, utan från kassaflödet istället. 

Kassaflödet, med andra ord hur mycket pengar företagen tjänar, ändras inte i och med K3. Att 

företag får en större årsvinst med K3 är endast en redovisningseffekt. Både resultaträkningen 

och balansräkningen för företagen kommer förmodligen att bli jämnare med 

komponentavskrivning, med mindre svängningar. Detta på grund av att de kommer att på ett 

bättre sätt visa hur verkligheten faktiskt ser ut i företagen. 

 

Balansräkningen kommer att öka med K3 på grund av att en del som idag redovisas som 

underhållskostnader kommer att redovisas som investeringar och skrivas av istället. 

Avskrivningarna kommer att öka och underhållskostnaderna kommer att minska. 

Prestandahöjandeansatsen i nuvarande normer gör att redovisning av en förbättring på en 

fastighet kan skilja sig åt i olika företag. Beroende på när fastigheten förvärvats kan det skilja 

sig gällande vad som ses som en investering och vad som är en kostnad. Komponentansatsen i 

K3 ger även i detta avseende en bättre och jämnare bild av företagens finansiella ställning, 

och det kommer bli lättare att jämföra olika fastighetsbolag. 

 

5.2.3. Upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter 

Gällande upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter finns en del skiljaktigheter 

mellan teorin och empirin. Liknande krav som finns i K3 finns också i IFRS for SMEs, som 

K3 inspirerats av. Enligt Nordlund (2010) kan det i många fall vara svårt för företag att 

beräkna verkligt värde på fastigheter.  Det kan också innebära mycket arbete och kostnader. 

Detta verkar inte stämma helt och hållet. Visserligen kommer K3 att innebära extra kostnader 

och arbete inom detta område, men detta upplevs inte som något stort bekymmer. Upplysning 

om verkligt värde innebär inte något större problem. De flesta av de utvalda företagen hade 

redan system och metoder för att kunna beräkna verkligt värde på fastigheter vid behov även 

idag, information om detta har bara inte getts ut tidigare. Detta antas vara rimligt och 

förmodligen hur situationen ser ut för branschen som stort. Information om detta måste, som 

tidigare nämnts, beaktas om det finns nedskrivningsbehov av en fastighet. Det betyder att ett 

företag i praktiken måste kunna göra denna typ av värdering, alternativt anlita någon 

utomstående part för att utföra värderingen, även med nuvarande normer.  

 

Undantaget i K3, att inte behöva upplysa om verkligt värde om det inte kan tas fram utan 

oskäliga kostnader eller om det inte kan göras på ett tillförlitligt sätt, kommer normalt sett inte 

att kunna utnyttjas av fastighetsbolagen. De kan i praktiken inte komma undan detta krav. 

Den enda möjliga situation där det kan bli aktuellt är exempelvis om en fastighet är uppdelad i 

en rörelsedel och en förvaltningsdel, exempelvis en fastighet med både butiker och 
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bostadslägenheter. I det fallet kommer det med största sannolikhet vara svårt att på ett 

tillförlitligt sätt beräkna de verkliga värdena. 

 

Att upplysa om verkligt värde kan bidra till att ge en bättre och mer verklighetstrogen bild av 

ett företag, något som både Nordlund (2010) och denna undersökning visar. Detta är 

synnerligen viktigt för fastighetbolag, då de ofta har gamla fastigheter som är bokförda till 

väldigt låga värden, jämfört med vad de egentligen är värda idag. Det är framförallt 

utomstående intressenter, exempelvis långivare och investerare, som har nytta av att ta del av 

denna information, då de internt i företagen enkelt kan ta fram denna information vid behov. 

Det kan även underlätta för företag att jämföra sig med varandra. Enligt Nordlund (2010) kan 

detta krav också öka ledningens effektivitet. Efter resultaten i denna undersökning verkar 

detta stämma; om företagen är tvungna att beräkna detta är de bättre förberedda vid 

exempelvis nedskrivningsbehov, och har större planeringsmöjligheter. Nu innebär detta inte 

någon stor förändring just för de undersökta företagen, då de flesta redan arbetar aktivt med 

detta. Men det är inte fel att säga att både företagen själva, och dess olika intressenter, har 

nytta av att hela tiden veta det aktuella värdet på sina fastigheter. Med största sannolikhet är 

nyttan med detta större än den kostnad det innebär att ta fram uppgifterna. 

 

5.2.4. Arbetskomplexitet 

Som Fearnley och Hines (2007) nämnde har IFRS och IFRS for SMEs kritiserats mycket för 

att vara alltför betungande för små och medelstora företag att följa. K3 är inspirerat av dessa 

regelverk, framförallt IFRS for SMEs. I denna undersökning kritiserades inte K3, utan 

uppfattades som något positivt. Detta kan möjligen bero på att K3 inte är en exakt kopia av 

IFRS for SMEs, utan den är anpassad till svensk lagstiftning och tradition. 

Bokföringsnämnden förefaller ha lyckats bra med att hitta en balans mellan de internationella 

normerna och svenska normer. K3-regelverket är på ett bra sätt anpassat till hur 

redovisningssituationen ser ut i Sverige, och är inte alltför betungande att använda av 

företagen, förutom möjligen just i övergångsperioden. 

 

5.2.5. Finansiella instrument och uppskjuten skatteskuld 

Vad gäller finansiella instrument blir det en förändring i och med K3. Detta är aktuellt för 

många fastighetsbolag, men har som nämnts inte ingått i denna undersökning. På grund av 

detta går det inte här att diskutera hur denna förändring påverkar fastighetsbolagen. 

Finansiella instrument är inte heller associerat till fastighetsbranschen på samma sätt som 

komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter.  

 

Som tidigare nämnts får inte uppskjuten skatteskuld nuvärdesberäknas, förutom vid rent 

substansförvärv, vilket är förändringen som medföljer K3. Förändringen i K3 var inte aktuell 

för något av de undersökta företagen. Det är således svårt att säga om denna förändring 

drabbar många fastighetsbolag, men med största sannolikhet finns det ett antal företag som 

påverkas av denna förändring. Hur de påverkas av förändringen går inte heller att beskriva i 

denna undersökning.  
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6. Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel presenteras slutsatsen i undersökningen och svaret på forskningsfrågan. Även 

en reflektion över studiens genomförande och förslag på framtida studier presenteras. 

 

 

6.1. Slutsats av huvudområden 

 

6.1.1. Allmän kännedom om K3-regelverket 

Inriktningen av den principbaserade utvecklingen inom svensk redovisning är relativt 

uppenbar för den invigde. Intervjusubjektens attityd gentemot utvecklingen av svensk 

redovisning är positiv och grundad på god kännedom inom detta. Mycket talar för att de 

accepterar och välkomnar K3-regelverket och dess syfte. Detta ifrågasätts inte, utan 

intervjupersonerna anses förstå innebörden av K3 och de är även medvetna om att de behöver 

lägga mycket tid och arbete på att tillämpa regelverket. Det är lite mer än ett halvt år kvar tills 

K3-regelverket införs och företagen kommer att intensivt påbörja förberedelsearbetet när 

årsskiftet börjar närma sig. 

 

6.1.2. Komponentavskrivning 

Slutsatsen som dras gällande komponentavskrivning är att det kommer ge en mer rättvisande 

bild av företagens finansiella ställning, vilket är syftet med komponentavskrivning. 

Inledningsvis kommer det att krävas mycket arbete med det, men detta är endast ett 

övergångsproblem. Det är logiskt att en del av en tillgång faktiskt skrivs av under just dennas 

livslängd. Detta kommer på sikt att gynna både företagen och dess utomstående intressenter. 

Bestämmelserna om komponentavskrivning visar på ett väldigt tydligt sätt att K3-regelverket 

är principbaserat, då regelverket inte ger någon vägledning om hur komponentuppdelningen 

skall göras, utan det innehåller endast principer att förhålla sig till.  

 

6.1.3. Upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter 

Upplysning om verkligt värde kommer att ge en bättre bild av företagens finansiella ställning 

för utomstående intressenter. Verkligt värde får enligt svensk lagstiftning inte tas upp i 

balansräkningen, men genom att lämna tilläggsupplysning om detta uppfylls syftet att ge en 

mer rättvisande bild. Även fastighetsbolagen själva har nytta av att alltid ha en aktuell 

värdering av deras fastigheter. Det kommer inte innebära några större kostnader eller arbete 

att ta fram uppgifter om verkligt värde, förutom i undantagsfall. Nyttan med att upplysa om 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter överstiger kostnaden. 

 

 

6.2.Svar på forskningsfråga 

Forskningsfrågan var följande: hur förväntas K3-bestämmelserna om komponentavskrivning 

och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter påverka fastighetsbolag som 

skall införa K3-regelverket? Slutsatsen är att K3-regelverket är ett steg i riktningen mot en 

mer internationell anpassad redovisning för onoterade företag som faller inom denna kategori. 
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Regelverket är principbaserat och är mer anpassat efter kapitalmarknaden än tidigare 

normgivning. Det kommer också vara lättare för fastighetsföretag att vid behov ta reda på 

vilka regler som gäller i en specifik situation, då K3 är ett samlat regelverk. Företagen 

behöver inte som tidigare leta i flera olika regelverk, utan allt kommer finnas samlat på ett 

ställe.  

 

Inledningsvis kommer K3 att innebära en del konstader och arbete att implementera. Detta ses 

till största delen som en engångskostnad vid övergångsperioden. Att implementera K3 fullt ut 

kommer dock att ta lång tid. Än så länge finns det enligt fastighetsbolagen många frågor, 

framförallt kring komponentavskrivning. Det kommer att ta tid innan företagen har fått helt 

ordning på detta. 

 

Införandet av K3-regelverket innebär överlag något positivt. Det kommer att ge en mer 

rättvisande bild av fastighetsbolagen som använder regelverket, och det är ytterligare ett steg i 

det harmoniseringsarbete inom redovisning som sker internationellt. Företagen själva, liksom 

utomstående intressenter, kommer att dra fördel av detta regelverk jämfört med nuvarande 

redovisningsnormer.  

 

 

6.3.Undersökningens forskningsbidrag 

Denna undersökning bidrar med en ökad förståelse för effekten av K3-regelverket på 

fastighetsbranschen. Det är inte den observerade effekten som undersökts, utan den 

förväntade effekten, då regelverket inte införts ännu. Resultatet i denna undersökning kan 

därför användas som en jämförelsegrund för framtida undersökningar, för att se om den 

framtida observerade effekten överensstämmer med den förväntade effekten. 

 

 

6.4.Reflektion över studiens genomförande 

Trots att det undersökta regelverket inte har införts ännu var intervjusubjekten relativt pålästa 

inom ämnet, och även om frågor kring regelverket kvarstår hade de svar på det som 

efterfrågades. Samtliga intervjupersoner upplevdes som tillmötesgående och såg 

intervjusessionen som något positivt och givande. De upplevdes även som väldigt öppna för 

frågor gällande undersökningsämnet, detta eftersom ämnet var högst relevant för dem. Något 

som kunde ha inkluderats är synpunkter på K3-regelverket från respektive revisor för de 

fastighetsbolag som ingick i undersökningen. Detta hade givit ytterligare ett perspektiv i de 

svar som erhållits. Detta var dock inte möjligt att genomföra. Genomförandet av 

undersökningen och dess resultat anses ändå överlag vara bra och givande. Studien har 

redogjort en god bild av undersökningsämnet. 

 

 

6.5.Förslag på fortsatta studier 

K3-regelverket har inte införts ännu, och exakt vilken effekt regelverket kommer att ha på 

fastighetsbranschen är svårt att förutsäga. Det är inte heller det undersökningen handlar om, 

utan här har den förväntade effekten undersökts. Att göra en liknande studie efter införandet 
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av regelverket skulle vara intressant. Att jämföra resultatet från en sådan studie med resultatet 

i denna studie skulle kunna göras för att se om det som förväntas av regelverket faktiskt 

stämmer. 

 

Under denna undersökning nämnde intervjusubjekten ytterligare ett aktuellt område som 

förändras i och med K3, vilket är redovisning av finansiella instrument. Detta område har som 

nämnts inte varit i fokus för denna underökning. Denna undersökning har fokuserat på 

komponentavskrivning och upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter, då dessa 

områden är mest aktuella för fastighetsbolagen. Dock finns det många fastighetsbolag som 

använder finansiella instrument, och en undersökning om effekten av K3-regelverkets 

påverkan på redovisning av finansiella instrument skulle vara intressant att göra, inte bara 

inom fastighetsbranschen, utan mer generellt. 

 

Ett område som det också finns frågetecken kring är hur en nedskrivning skall fördelas på 

olika komponenter. Detta är inte helt klart ännu, och kan också vara ett intressant område att 

undersöka när väl regelverket har införts.  
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Bilaga – intervjumall för intervjusubjekten 
 

 Allmän kännedom om K3-regelverket 

 

 Nuvarande redovisningsriktlinjer/normer som efterföljs 

 

- Er inställning till nuvarande regelverk som tillämpas? 

 

 Påbörjandet av förberedelser inför K3-regelverket 

- Hur införandet av K3-regelverket diskuterats/upplysts/informerats inom 

företaget? 

 

 Komponentavskrivningar 

- Innebörden av komponentavskrivningar samt vad det handlar om. 

 

- Hur tror ni det påverkar företaget? 

 

- Komponentansats kontra prestandahöjande ansats? 

 

 Upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter 

- Innebörden av upplysning av verkligt värde för förvaltningsfastigheter och vad 

det handlar om. 

 

- Uppskattat arbete/tid/kostnader som kommer läggas ned på detta? 

 

- Er ställning gentemot tidigare bestämmelser kring upplysning om verkligt värde 

för förvaltningsfastigheter? 

 

 Uppskjuten skatt 

- Undantaget från huvudregeln vid värdering av uppskjuten skatteskuld är vid 

rent substansförvärv.  

 

- Hur relevant tror ni att det är för er? 

 

 Nedskrivning 

 

 


