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Sammanfattning 

 

Bakgrund: K-regelverkets införande 2014 innebar för de flesta mindre svenska bolag en förvirring 

kring vilka val av redovisningsmetoder som skulle tillämpas för räkenskapsår 2014. Från detta år var det 

nämligen tvunget att utgå från ett K-regelverk med sina specifika regler. För fastighetsbolag som räknas 

som mindre bolag enligt ÅRL (SFS 1995:1554) fanns det härefter tre regelverk som de kunde utföra sin 

redovisning efter. I denna undersökning undersöker vi K2 och K3 regelverket. I det ena regelverket, K3, 

behöver en komponentindelning av byggnaden göras medan det i det andra regelverket, K2, inte är 

nödvändigt. Detta nya sätt att redovisa med en komponentindelning som ett val av K3 leder till skulle 

enligt vissa branschorganisationer leda till att K2 väljs i större utsträckning då tillämpning av K3 kräver 

mer administrativt arbete och därför blir mer kostsamt. Dock menar vissa forskare att en sådan 

förklaring inte är tillräcklig för att förklara redovisningsregelverk, speciellt inte i större organisationer. I 

större organisationer tenderar snarare det regelverk väljas som leder organisationen åt ett visst håll. 

Inom den vetenskapliga litteraturen finns det främst två teorier som behandlar val av 

redovisningsregelverk. I denna undersökning vänder vi oss till dessa två teorier: Institutionell Teori och 

Positiv Accounting Theory, och frågar oss om de också kan förklara svenska fastighetsbolags val av 

regelverk.  

 

Forskningsfråga: Kan fastighetsbolags val av K-regelverk förklaras genom någon av teorierna 

Institutionell Teori eller Positive Accounting Theory? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om fastighetsbolags val mellan redovisningsregelverken 

K2 och K3 kan förklaras med hjälp av IT och PAT. 

 

Resultat: I studiens resultat påvisas ett samband mellan kategorivariabeln Revisionsbyråer och valet av 

K3 samt för kategorivariabeln Storstad och valet av K3.  

 

Nyckelord: K3, K2, Institutionell Teori, Positive Accounting Theory.  
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Begreppslista 

 

Big Four – Namn som används för de fyra största internationella revisionsbyråerna. 

Bokföringsnämnden – En statlig myndighet vars uppgift är att utveckla och definiera begreppet god 

redovisningssed. 

BFNAR – Förkortning av Bokföringsnämndens allmänna råd vilka innehåller vägledning för 

redovisning som gäller för de flesta juridiska personer. 

Dikotom variabel – En variabel som har två olika utfall. 

FAR – Branschorganisation för auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. 

K-regelverken – Regelverk utformats av Bokföringsnämnden med start år 2004. Redovisning ska från 

år 2014 tillämpas enligt K1-K4 regelverk av de flesta näringsidkare. 

K2 – Kategori 2 regelverket för onoterade bolag är ett förenklat regelverk och tillämpas av mindre 

företag.  

K3 – Kategori 3 regelverket för onoterade bolag är huvudregelverket. Kategori 3 är frivilligt att 

tillämpas av mindre bolag, men tvingande för större. 

Proxyvariabel – Är en variabel som ger ett värde genom att kopplas ihop med andra variabler. 

Rättvisande bild – Redovisningsprincip som innebär att en sann bild av ett bolag ska presenteras. 

Större bolag – Ett bolag som är börsnoterat och/eller under två år uppfyller två av dessa tre kriterier: 

genomsnitt 50 anställda per år, 40 miljoner i balansomslutning, 80 miljoner i nettoomsättning. 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund i vilken upphovet till K-regelverken och det problematiska med 

dessa redogörs. Vidare presenteras kortfattat för Institutionell Teori och Positive Accounting Theory. 

Kapitlet fortsätter med en problemdiskussion som problematiserar de två valda teoriernas 

applicerbarhet på svenska fastighetsbolag. Detta mynnar ut i forskningsfrågan som senare besvaras i 

uppsatsen. I kapitlets slut behandlas syftet med undersökningen samt avgränsningar som görs för att 

undersökningen ska vara genomförbar. 

1.1. Bakgrund 

De nationella regelverken för hur fastighetsbolag och andra näringsidkare ska upprätta sin redovisning 

har under de senaste åren varit under omstrukturering. Tidigare har näringsidkares redovisning bestått 

av normgivning från både redovisningsrådet och bokföringsnämnden som formats i avsikt att ge 

vägledning kring hur redovisningen ska utföras. Eftersom det i Sverige rått oklarheter kring vad 

innebörden av god redovisningssed de facto innebär för olika företag har bokföringsnämnden, vilka har i 

uppgift att definiera begreppet från år 2004, arbetat med att framställa nya regelverk (Sundgren & 

Nilsson 2013, ss. 13,14). Då en blandning av redovisningsregler tidigare kunnat användas från både 

redovisningsrådet och bokföringsnämndens normgivning resulterade detta i att en jämförelse mellan 

olika företags redovisning var svår. Eriksson (2012) visar just detta; att redovisningen för företag som ej 

var börsnoterade kunde skilja sig åt mycket. På grund av det har K-regelverken presenterats i syfte att 

förenkla regelverken, redovisningsreglerna och för att alla tillämpliga regler ska kunna finnas under ett 

valt regelverk. (Bokföringsnämnden 2016; Sundgren, Nilsson & Nilsson s. 13). Dessa regelverk består av 

fyra olika kategorier; K1-K4, där framtagna regler finns för de flesta näringsidkare.  

 

Det unika för räkenskapsåret 2014 var att det för första gången krävdes ett val mellan K-regelverken då 

det tidigare varit frivilligt att följa dem. Mindre bolag som definieras i ÅRL (SFS 1995:1554) kan välja 

att utforma sin redovisning utifrån K2, K3 eller K4. De flesta bolag som valde mellan dessa regelverk 

tillämpade K2 under räkenskapsåret 2014 (Lindblom, 2015). K2 består till högre grad än K3 av 

förenklingar. Dessa förenklingar är mer regelstyrda i K2 medan det i K3 finns ett större utrymme för 

egna bedömningar. De regelstyrda tillämpningarna av regelverket syns exempelvis vid utformningen av 
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årsredovisningens uppställning, hur rubriker i årsredovisningen namnges samt vilka olika 

redovisningsregler och principer som ska tillämpas. Något som haft ett större fokus för bolag som 

innehar byggnader är det nya sätt att redovisa de komponenter som byggnaden består utav. Enligt K3 

ska byggnaden delas upp i mindre delar bestående av komponenter istället för att skriva av byggnaden i 

en enda post. Komponenter ska i sin tur skrivas av under den beräknade nyttjandeperioden, medan 

denna komponentindelning inte görs i K2. I K2 delas de materiella anläggningstillgångarna som ska 

skrivas av i 4 delar; byggnader, markanläggning, byggnadstillbehör och förbättringsutgifter (BFNAR 

2008:1; BFNAR 2012:1). En komponentindelning leder till en mer rättvis bild av hela fastighetens 

förbrukning. Genom att göra indelningen kan tillgångarna enligt matchningsprincipen periodiseras och 

kostnader hamnar vid rätt period. Detta leder till att de fastighetsbolag som tillämpar K3 regelverket får 

ett lägre resultat medan de som tillämpar K2-regelverket får ett högre resultat. 

 

Ytterligare en skillnad mellan K3 och K2 är den administrativa kostnaden. Enligt branschorganisationer 

är komponentindelningen vid val av K3 för komplicerad att tillämpa på en byggnad och kommer leda 

till större administrativa kostnader (Svenskt Näringsliv, 2010; SABO, 2010). Det är dock viktigt att 

tillägga att i större organisationer tenderar den administrativa kostnaden vara mindre viktig i förhållande 

till att styra sin koncern åt ett visst håll genom redovisning och ekonomistyrning enligt Abdel-Kader och 

Luthers (2008) undersökning, då dessa har råd att anlita specialister till sin organisation. De menar att 

större organisationer och koncerner anlitar specialister som utför deras redovisning då vikten av ett bra 

utfört arbete väger tyngre än den ekonomiska kostnaden. Detta leder i sin tur till att det mer avancerade 

regelverket väljs enligt Abdel-Kader och Luther (2008). 

 

Rättvisande bild implementerades i svensk redovisning 1992 vid undertecknande av EES fördraget och 

har sitt ursprung från den anglosaxiska redovisningstraditionen som infördes i unionen vid 

Storbritanniens inträde 1973. Inom svensk redovisning ska bolag upprätta sin redovisning efter god 

redovisningssed och årsredovisningen ska ge en rättvisande bild (SFS 2016:644). Att följa K-

regelverken innebär att utforma sin redovisning efter god redovisningssed, dock ger de två olika 

regelverken olika bilder av den finansiella ställningen för företag. Ett fiktivt exempel på vad dessa två 

redovisningsregelverk har för konsekvenser för bolag med byggnader presenteras i tidningen Konsulten 

(2013) där den ena byggnaden väljer att tillämpa K2 medan den andra väljer K3. I detta exempel 

klargörs att de två olika regelverken får byggnaden i årsredovisningen att se olika beroende på vilket 

regelverk de valt. En helhetsbedömning görs av årsredovisningen och utifrån innehållet görs det en 

prövning om den har utformats för att ge en rättvisande bild av bolaget eller inte (Artsberg 2005, s. 157). 
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Det motsägelsefulla i detta resonemang är att två identiska bolag kan upprätta sin redovisning efter 

redovisningsprincipens rättvisande bild och god redovisningssed men samtidigt få två olika bilder av 

samma bolag beroende på vilket K-regelverk de väljer att redovisa ifrån. Om fastighetsbolag står inför 

att välja K-regelverk uppstår frågan av vilka anledningar som ett regelverk väljs? För att besvara denna 

fråga vänder vi oss till två teorier som presenteras nedan.  

 

Inom den vetenskapliga litteraturen finns det främst två teorier som behandlar val av 

redovisningsregelverk. Dessa två teorier utgörs av Positiv Accounting Theory och Instutitionell Teori 

och förkortas fortsättningsvis i undersökningen IT och PAT. I denna studie använder vi oss av både IT 

och PAT för att undersöka om någon av dessa teorier kan användas för att förklara redovisningsval hos 

de fastighetsbolag som väljer mellan K2 och K3. Watts & Zimmerman (1979, s. 300), grundarna till 

PAT, menar att deras teori är den enda redovisningsteorin som förutsäger val av regelverk utifrån 

vinstmaximeringen som finns hos de som sitter i styrelsen och förvaltar bolag. Detta förutsägs enligt 

PAT på tre sätt (Watts & Zimmerman 1978) vilket sammanfattas i tre hypoteser; Bonusplan hypothesis, 

Dept covenant hypothesis och Political hypothesis. Bonusplan hypothesis utgår från att det för styrelsen 

finns ett bonusrelaterat system kopplat till resultat vilket kan leda till att de därför väljer 

redovisningsmetoder och regelverk som ökar det redovisade resultatet. Den andra hypotesen, Dept 

covenant hypothesis, har Skuldsättningsgraden som förklaringsfaktor. Ett bolag vars Skuldsättningsgrad 

är hög tenderar enligt teorin att välja det regelverk där redovisningsmetoder finns för att presentera ett så 

högt resultat som möjligt. Den tredje förklaringen som presenteras av Watts & Zimmerman (1978), 

Political hypothesis, bygger på att bolaget väljer ett regelverk som drar ner resultatet för att inte väcka 

uppmärksamhet från allmänheten.  

Den andra teorin som tidigare har använts för att förklara redovisningsval är IT. IT utgår ifrån att det 

finns en press från intressenter riktad mot organisationer som tenderar att få organisationerna att bete sig 

lika i redovisnings- och metodval. Denna likhet uppstår enligt teorin genom normativ, tvingande och 

mimetisk isoformism. Normativ isoformism utgår från att en profession, vilket i vår undersökning 

utgörs av revisorer, har en inverkan på att redovisningar blir isoformetiska. Den tvingande isoformismen 

bygger på att en stat kan utöva regleringar som gör att organisationer blir isoformetiska och den 

mimetiska isoformismen innebär att organisationer imiterar andra organisationers beteende vilket leder 

till att de blir isoformetiska. 
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1.2. Problemdiskussion 

I tidigare studier som behandlat val av redovisningsregelverk har det visat sig att IT och PAT kunnat 

förklara varför ett specifikt regelverk väljs av företag. Bland annat har Collin, Tagesson, Andersson, 

Cato; Hansson (2009) undersökt kommunala bolag i den unika situation de befinner sig i. Med en unik 

situation menar Collin et al. (2009) att de val av redovisningsregelverk kommunala bolag gör påverkas 

av myndigheter men också utifrån relation mellan styrelse och aktieägare. På grund av detta menar 

författarna att både IT och PAT är tillämpbara förklaringar till val av redovisningsregelverk för 

kommunala bolag. PAT passar bra som en förklaring då teorin belyser spänningen som finns mellan 

parterna aktieägare och styrelsen i aktiebolag medan IT utgår från legitimitetskravet en organisation har 

mot dess intressenter, vilket leder bolaget till ett visst regelverk. En liknande studie utfördes av Mezias 

(1990) där 150 stycken amerikanska bolag undersöktes och där teorierna IT och PAT undersöktes som 

förklaring till de bakomliggande orsakerna för vinstdrivna företags val av redovisningsregelverk. Båda 

dessa studier visar att redovisningsval kan förklaras av IT och PAT. De studier som tidigare gjorts har 

dock inte berört svenska vinstdrivande företag, så som fastighetsbolag. Då svenska fastighetsbolag 

innehar byggnader påverkar valet av K-regelverk bedömningen av den finansiella ställningen, både för 

bolaget som beslutsunderlag men också för dess intressenter. Detta beror till stor del av den 

komponentindelning som krävs vid tillämpningen av K3 vilket leder till ett lägre resultat, till skillnad 

från valet av K2 där en sådan indelning inte krävs - vilket leder till ett högre resultat. Därför frågar vi 

oss i denna undersökning om redovisningsval som görs hos fastighetsbolag i Sverige går att förklara 

med hjälp av teorierna IT och PAT? 

1.3. Forskningsfråga 

Mot bakgrund av de ovan skrivna styckena har följande frågeställning utformats:  

 

Kan fastighetsbolags val av K-regelverk förklaras genom någon av teorierna Institutionell Teori och 

Positive Accounting Theory? 
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1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om fastighetsbolags val mellan redovisningsregelverken K2 

och K3 kan förklaras med hjälp av IT och PAT. 

 

 

1.5. Avgränsningar 

Undersökningen kommer ej att behandla bakomliggande orsaker till varför variablerna som undersöks i 

populationen påverkar valet av regelverk, utan endast undersöka om de hypoteser som ställs upp, utifrån 

IT och PAT kan förklara de valda regelverken.  
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2. Teori 

I teoridelen av uppsatsen redogörs det ingående för IT och PAT som ligger till grund för denna 

undersökning. Teoriernas ursprung och tidigare artiklar som hör till dessa två teorier tas upp i detta 

kapitel. Vidare ställs det upp hypoteser utifrån teorierna för att kunna undersöka om IT och PAT kan 

förklara fastighetsbolags val av regelverk. 

Redovisning är ett väldigt komplicerat område som påverkas av både interna och externa variabler, 

därför finns det inte enbart en variabel som påverkar organisationers val av regelverk utan flera. Pondy 

& Mitroff, (1979) lyfter fram att många organisationsteorier glömmer att det faktiskt finns människor 

som styr organisationer och att den mänskliga faktorn spelar stor roll för organisationens anpassning till 

nya regler och lagar. Detta leder till att organisationers val inte är fullt rationella och därför inte enbart 

kan förklaras med en variabel. För att i vår undersökning kunna identifiera de variabler som påverkar 

vid fastighetsbolags val av K-regelverk har det i denna studie tillämpats två teoretiska traditioner för att 

få en bredare förståelse till bakgrunden av redovisningsval. I tidigare forskning har Collin et al. (2009) 

byggt sin undersökning på teorierna IT och PAT för att förklara varför kommunala bolag väljer de 

regelverk de gör och Mezias (1990) som valde att studera privat ägda bolag utifrån dessa två teorier. 

Även vi ska använda oss av dessa teorier men kommer applicera dem på fastighetsbolag. 

2.1. Institutionell Teori 

IT som vetenskaplig teori växte fram under slutet av 1800-talet. Det var främst inom ämnen som 

nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap som denna teori fick sitt fotfäste. Den gemensamma 

tanken för IT är att organisationer skapas när flera individer utformar dem, till en början enbart för att 

fylla ut grundläggande behov och därefter för att lösa problem som har en mer invecklad karaktär. Vad 

denna teori de facto innebär skiljer sig åt bland olika vetenskapliga traditioner. Inom den ekonomiska 

och statsvetenskapliga vetenskapsteorin utgår den ifrån att isoformism bland organisationer inte bara 

uppstår av sig självt utan att det är en konsekvens av aktiva val kring vilka regler och lagar som ska 

gälla för dessa (Eriksson-Zetterquist 2009, ss. 7–14).  
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Dimaggio & Powell (1983) skrev på 80-talet en artikel om IT som fick stor genomslagskraft. I artikelns 

bakgrund nämns Webers järnbur, vilket är en bild på byråkratin som vid ett införande präntar sig fast 

och formar organisationer och gör en förändring nästintill omöjlig. Utifrån detta frågar sig Dimaggio & 

Powell varför en så utbredd homogenitet skapas i organisationer? Detta förklaras inte av Webers teori. 

Därför presenterar Dimaggio & Powell (1983) tre förklaringar till varför isoformism uppstår i 

organisationer. Dessa presenteras nedan.  

2.1.1. Tvingande isoformism 

Tvingande isoformism skapas genom formella eller informella krav på organisationen från andra 

organisationer som de är kopplade till. Förutsättningen för att dessa krav ska kunna ställas är att starkare 

organisationer kan skapa regleringar och lagstiftning. De starkare krafterna kan övertala de svagare 

genom att utöva tvångsregleringar eller genom att bjuda in till att bilda hemliga överenskommelser. Den 

starkare kraften är utformad som en stat och får legitimitet att bilda regler och lagar över de svagare 

organisationerna. En organisation i form av en stat kan exempelvis kräva finansiella rapporter, införa 

nya regler och lagar för hur redovisning ska presenteras och när den ska lämnas in enligt ÅRL 1:2§ 

(SFS 2016:644). En anpassning till de nya krav som ställs på de mindre organisationerna kan 

exempelvis vara att anställa en person som utför redovisning för att kunna anpassa sig efter nya 

skatteregler som uppkommer, detta menar DiMaggio & Powell (1983, s. 150).  

 

Dimaggio & Powell fortsätter skriva i sin artikel om Webers synsätt på ett komplext rationellt system. 

Författarna (1983, 150) menar att för att dessa lagar och regler ska kunna upprätthållas och respekteras 

av parterna i en marknad behöver organisationerna utsättas för kontroller vilket exempelvis skulle kunna 

vara det revisorer, skatteverket och bolagsverket gör på fastighetsbolag (Bolagsverket u.å.; Skatteverket 

2016). Dessa parter kräver att finansiella rapporter skickas in och de granskar också dem. På grund av 

detta känner bolag en press av att upprätta en redovisning som är korrekt. Alla bolag som har en revisor 

vill ha den kvalitetsstämpel som en revisors utlåtande ger för att kunna visa legitimitet mot aktieägarna 

då revisorns utlåtande blir en försäkran att årets händelser i bolaget under året inte har varit på ägarnas 

bekostnad (Carrington, 2014, s. 14). Tvingande isoformism skulle i detta fall kunna visa sig genom att 

revisorn hotar med att ge en oren revisionsberättelse om, i vår studies fall, fastighetsbolaget inte följer 

dennes rekommendationer och upprättar sin redovisning efter de strukturer revisorn kräver. Ett 

antagande om att dessa aktörer har en inverkan på fastighetsbolags val av regelverk är därför rimligt där 
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skatteverket och bolagsverket står för underliggande krav medan revisorer har en mer aktiv roll i val av 

de regelverk som väljs. 

2.1.2. Mimetisk isoformism 

Mimetisk isoformism uppstår när osäkerhet kring vilka val en organisation ska ta uppstår. Bakgrunden 

till att denna osäkerhet kring hur lagar och regler ska tolkas uppstår är att företag vill vara legitima och 

vill göra rätt ifrån sig. Organisationer löser då detta genom att härma andras lösningar då de uppställda 

lagarna verkar vara tvetydiga och lösningarna svårlösta. Vid dessa tillfällen imiterar alltså organisationer 

varandra för att förbättra sin egen organisation och på så sätt uppstår mimetisk isoformism. Detta 

innebär att organisationer inte själva behöver lägga ner tid och pengar för att hitta egna lösningar hur de 

ska hantera problemet, vilket kan vara ekonomiskt fördelaktigt (Dimaggio & Powell 1983, ss. 151–152).  

 

Eftersom det från 2014 var krav på att tillämpa K-regelverket för alla fastighetsbolag är det svårt att 

hitta tillämpbara metoder att testa denna del av teorin på. Detta då fastighetsbolag inte kunnat se hur 

samtliga bolag utfört sin redovisning i enlighet med de nya K-regelverken och därför inte kunnat imitera 

dem. Denna del av teorin kommer därför inte att användas. 

2.1.3. Normativ isoformism 

Forskning och utbildning är det som genererar normativ isoformism genom att det leder till vad som 

utformas till att bli normer i en organisation. Utifrån utbildning utformas olika typer av professioner 

som får legitimitet att behandla olika områden eftersom att dessa utbildningar uppnår och formar en 

säregen förståelse och kunskap kring hur organisationer ska struktureras. Begrepp som tradition och 

kontroll som tidigare varit centrala för en viss yrkesutövning i organisationen har därför inte längre lika 

stor betydelse för det arbete som ska utföras. Individer som har en högre utbildning kommer att kunna 

tillämpa sin kunskap från sin utbildning och använda den på flera olika typer av organisationer istället 

för att besitta en erfarenhet och kunskap som endast går att tillämpa på en organisation. Det innebär att 

positioner i företaget blir mer ersättliga och kräver ingen spetskompetens hos individer som lärt sig ett 

enskilt bolag utan och innan. Därför söker företag att anställa någon som både har en kvalificerad 

utbildning och som besitter en bred kunskap om hur organisationer ska organiseras vilket kan ge bolaget 

legitimitet. Normativ isoformism skapas alltså när organisationer blir lika varandra genom att en 
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profession utvecklar en kunskap om hur organisationer ska organiseras. (DiMaggio & Powell 1983, ss. 

152–153).  

2.2. Positive Accounting Theory 

Positiv forskning grundar sig i att förklara fenomen i vår omvärld genom empiri, och inom kontexten 

redovisning har positiv forskning ofta handlat om hur valet av redovisningsval kan förklaras vid ett 

agentförhållande; agentteorin (Deegan & Unerman, 2011, ss. 255, 265). Agentteorin, som är en del av 

PAT, växte fram under 1970-talet och beskriver förhållandet mellan de som styr ett bolag - agenter, och 

de som äger bolaget - principalen. Grundläggande förutsättningar som gäller för agentteorin är att 

marknaden är perfekt, att fullständig information finns och att val som tas av parterna aktieägare, 

styrelse och andra intressenter bygger på att de, på grund av dessa bakomliggande faktorer tar 

fullständigt rationella beslut. Anledningen till att dessa antaganden tas om teorin är att marknaden enligt 

Watts & Zimmerman (1986) består av företag som befinner sig i konkurrens. Denna konkurrens leder 

till att information om företagets finansiella ställning lätt går att få tag på.  

 

Watts & Zimmermans artiklar (1978, 1979) anses ha lagt grunden för PAT och agentteorin. Dock har 

flera tidigare artiklar, vilka bland andra utvecklades av Jensen & Meckling (1976), byggt upp till 

kunskapen om de delar av agentteorin som kallas bonusplan hypothesis, dept covenant hypothesis och 

political hypothesis. I Jensen & Mecklings artikel (1976) tar författarna upp flera punkter som hör till 

agentkostnader, de kostnader som uppstår när båda parterna aktieägare och styrelsen vinstmaximerar 

men fokuserar främst kring relationen mellan långivare, ägare och styrelsen för att förklara incitament 

som uppstår och leder till ett visst regelverk (Jensen & Meckling, 1976).  

 

För att förstå vilka relationer som påverkar valet av regelverk för fastighetsbolag behöver det klargöras 

för vilka parter som det finns ett kontraktsförhållande mellan. Enligt Dept covenant hypothesis består 

dessa av långivare och ägare i de bolag där ett lånat kapital finns (Jensen & Meckling, 1976) av 

långivare och ägare. Dessa båda parter kommer överens om vilka redovisningsval som är legitima för att 

presentera den finansiella rapporten. Därefter får de av en revisor som ska vara objektiv gentemot båda 

dessa parter ett godkännande på att inga väsentliga felaktigheter har skett i redovisningen (Watts & 

Zimmerman, 1990). Enligt Bonus plan hypothesis består relationen mellan de som förvaltar bolaget, 

alltså styrelsen och ägarna av bolaget. För hypotesen Political cost består detta kontraktsförhållande av 

intressenter och styrelsen.  
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Av de tre hypoteserna som agentteorin innehåller kommer det i denna undersökning att användas två; 

Dept covenant hypothesis samt Political hypothesis. Samtliga teorier presenteras nedan. 

2.2.1. Debt covenant hypothesis 

Dept covenant hypothesis utgår från att det mellan en bank och ett företag finns ett uppsatt avtal med 

lånerestriktioner kopplade till det utlånade kapitalet. I det kontraktsförhållandet som gäller mellan en 

gäldenär och borgenär finns det åtgärder som tas för att undvika att lånet inte blir återbetalat. Exempel 

på vad som skulle kunna leda till att lånet inte betalas tillbaka är att styrelsen beslutar att betala ut en för 

stor utdelning vilket lämnar få tillgångar kvar i företaget, eller att bolaget ägnar sig åt verksamhet med 

för stor risk vilket kan leda till en konkurs. Denna risk leder till att en viss ränta betalas av bolaget som 

lånar pengar. För att avtalade lånerestriktioner inte ska brytas av företaget vilket skulle leda till en högre 

ränta väljer de som beslutar redovisningsmetoder ett regelverk som leder till att ett högre resultat kan 

visas. Bakgrunden till att resultathöjande åtgärder initieras är att det finns villkor i kontraktet som för 

med sig konsekvenser. Om detta kontrakt skulle brytas innebär det att lånevillkoren skulle ändras vilket 

i praktiken skulle kunna innebära räntehöjningar eller ett brutet låneavtal (Deegan & Unerman, 2011, ss. 

288, 289).  
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Duke & Hunt (1990) kunde i sin studie påvisa ett stöd för att en nära korrelation finns mellan ett 

låneavtals lånerestriktioner och villkor. I undersökningen ställdes 7 proxyvariabler som vanligtvis 

används som en koppling till låneavtalet. En av hypoteser som ställdes upp i studien var att 

Skuldsättningsgraden har ett positivt samband med de proxyvariabler som tidigare använts i forskning 

som utgått från Dept covenant hypothesis. De proxyvariabler som ställdes upp var följande: 

 

Tabell 1 – Duke & Hunt (1990) proxyvariabler: 

Långfristiga skulder / Eget kapital 

Total skuld / Eget kapital 

Icke konvertibla skuldebrev / Eget kapital 

Långsiktiga skulder / Netto materiella tillgångar 

Totala skuld / Netto materiella tillgångar 

Icke konvertibla skuldebrev / Nettotillgångar 

Totala skuld / Summa tillgångar 

 

2.2.2. Bonus plan hypothesis 

Bonus plan hypothesis grundar sig i premisserna om att det för parterna som finns i ett 

kontraktsförhållande är rationella och vinstmaximerar. Om de personer som sitter i styrelsen och därmed 

förvaltar bolaget inte själva äger aktier i bolaget så finns det en risk att styrelsen inte jobbar så hårt för 

bolaget som en ägare själv skulle göra. Detta skulle kunna uttrycka sig i att styrelsen skaffar sig 

förmåner som att unna sig vistelser på fina hotell, hyra in sig på dyra kontor eller att inte redovisa sin 

nedlagda arbetstid korrekt. Detta ökar incitamentet för ägarna att belöna styrelsen om ett visst vinstmål 

nås av bolaget. På grund av detta finns det då en drivkraft för ägarna att leda bolaget i linje med deras 

agenda för att själva få del av den bonusen som är kopplad till resultatet. Anledningar finns då hos 

styrelsen att välja redovisning som höjer det redovisade resultatet för att nå uppsatta mål. (Deegan & 

Unerman, 2011, ss. 255, 276). 
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2.2.3. Political cost hypothesis 

Enligt Watts & Zimmerman (1986) tenderar företag att välja redovisningsmetoder som sänker resultatet 

för att inte väcka politisk uppmärksamhet hos exempelvis en stat, anställda, konsumenter eller 

miljöorganisationer. Enligt Deegan & Unerman (2011, s. 259) kommer storleken på ett bolag leda till att 

de drar till sig uppmärksamhet. Författarna fortsätter resonemanget om att det anses av allmänheten vara 

moraliskt att de bolag som gör stora vinster också ska bidra till andra delar av samhället, därför finns ett 

incitament hos de som styr bolag att välja redovisningsmetoder som möjliggör att ett lägre resultat ska 

kunna påvisas. I de tidigare artiklarna skrivna av Watts & Zimmerman (1978, 1986) tas oljebolag upp 

som ett exempel på detta fenomen. Oljebolag i USA gjorde under sent 1970-tal höga vinster på sitt 

redovisade resultat. Detta ledde till att ytterligare beskattningsreformer infördes för just dessa bolag. På 

grund av detta finns det en drivkraft hos de styrande i ett bolag att uppvisa ett lägre resultat.  

2.3. Tidigare forskning 

2.3.1. Val av regelverk i svenska kommunala bolag 

Collin et al.,s (2009) artikel behandlar svenska kommunala bolags val av redovisningsregelverk utifrån 

teorierna IT och PAT. Artikeln beskriver kommunala bolag och den situation de befinner sig i där de 

både har en roll att agera affärsmässigt mot ägarna som har ett avkastningskrav, men samtidigt bedriver 

verksamhet i form av kommunala bolag inom den offentliga sektorn vilket har som krav att de inte får 

göra vinster enligt kommunallagen 7§ (SFS 1991:900). På grund av denna unika situation kommunala 

bolag befinner sig i så anses PAT av författarna vara en tillämpbar teori att användas i undersökningen 

då det förmodligen finns ett agentförhållande mellan styrelsen i de kommunala bolagen och dess 

aktieägare. IT anses också vara en användbar teori för studien då det institutionella trycket mot bolagen 

är flera. I studien undersöks totalt fem hypoteser utifrån PAT och sex stycken utifrån IT. Resultatet från 

studien sammanfattas i tabell 2. Studien syftar till att undersöka svenska kommunala bolag, utifall deras 

val av regelverk kan förklaras med hjälp av IT och PAT, två teorier som antingen gemensamt eller 

konkurrerande förklarar val av redovisningsregelverk. De redovisningsregelverk som undersökts är ett 

mer förenklat regelverk, SASB som utvecklats av Bokföringsnämnden och ett mer avancerat regelverk 

SFASC som är mer kostsamt vilket utvecklats av den tidigare normgivaren Redovisningsrådet. 
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Tabell 2 – Resultat från tidigare studie Collin et al. (2009) 

 

Hypotes PAT IT 

1. Övergripande tendens Starkt samband Starkt samband 

2. Industri Svagt samband Svagt samband 

3. Storlek Inget samband Samband 

4. Ensam ägare Inget samband (Ingen koppling till teori) 

5. Storstad Samband Samband 

6. Revisionsbyrå (Ingen koppling till teori) Starkt samband 

 

 

Hypotes 1 – Övergripande tendenser som ställs upp utifrån IT och PAT har i studien en generellt 

övergripande koppling till val av regelverk och teori. Enligt PAT kommer både de som styr bolaget och 

ägarna välja det redovisningsregelverk som har de enklaste metoderna och som leder till ett lägre 

resultat. Av ägarna görs detta val för att det enklare regelverket är billigare att tillämpa vilket maximerar 

den egna nyttan medan styrelsens mål är att inte presentera höga vinster. Collin et al., (2009) menar att 

det finns ett svagt incitament för styrelsen i kommunala bolag att driva företag till höga vinster eftersom 

hotet att bli ersatt på grund av ett resultat som visar låg vinst nästintill är obefintligt. I kommunala bolag 

finns det inte heller som i privata bolag ett bonusrelaterade system som kan driva styrelsen till att 

presentera höga vinster (Eldenburg & Krishnan, 2003). På grund av detta kommer ett enklare regelverk 

att väljas framför ett mer avancerat. Slutligen sammanfattar Collin et al., (2009) vid utformning av 

hypotesen utifrån IT att främst två delar av isoformism, den tvingande och den normativa delen som 

båda kopplas till legitimitet, är den grundläggande anledningen till varför ett val av det enklare 

regelverket görs. Anledningen till detta är att de revisorer som sitter i kommunen vill att de regelverk 

som tillämpas av kommunala bolag är detsamma som tidigare år. De som utför redovisningen och 

revisionen i de kommunala bolagen agerar då utifrån sin professionella roll och utför sitt arbete utifrån 

den direktion som mottagits från kommunen, även fast normen från deras egen bransch skulle vara 

någon annan.  

 

Hypotes 2 – Industri/Bransch som ställs upp i undersökningen utifrån IT och PAT har bransch och 

industritillhörighet som förklaringsfaktor. Utifrån PAT diskuterar Collin et al., (2009) att företag söker 

att välja det regelverk som maximerar den egna nyttan och därför blir det bästa för företaget. Det finns 

däremot inlåsningseffekter som kan hindra ett byte till ett annat regelverk då ett visst regelverk inte har 
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tillämpats tidigare inom branschen. Om ett företag själv utvecklar metoder för att kunna välja ett annat 

regelverk som inte har tillämpats inom branschen så kommer detta leda till kostnader vid utvärdering av 

eventuella för- och nackdelar för företaget, agenten och principalen. Dessa transaktionskostnader leder 

till inlåsningseffekter vid val av regelverk. Om det däremot inom en bransch finns flera bolag som 

tidigare tillämpat ett annat regelverk så leder detta till att fler bolag också kommer att kunna imitera hur 

dessa har tolkat regelverken. De bolag som väljer att imitera de tidigare bolagen som tillämpat ett annat 

regelverk kommer inte att behöva lägga stora kostnader på att utveckla egna metoder för att välja ett mer 

avancerat regelverk. Collin et al., (2009) menar att drivkraften skapar legitimitet utifrån den mimetiska 

delen av IT. Detta gör i sin tur att bolag tillämpar samma regelverk som andra i sin bransch. Detta leder 

till att det skapas likadana konkurrensfördelar för det egna bolaget som för andra i samma 

verksamhetsområde. För bolag där det däremot råder en monopolställning i en kommun, exempelvis 

bolag som distribuerar värme, kan syftet med en imitation av redovisningsregelverk istället ha som syfte 

att kunna jämföra företagets egna redovisning mot andra företags av utvärderingsskäl. Collin et al., 

(2009) fortsätter att utveckla hypotesen utifrån den normativa delen av IT. Författarna pekar på 

att svensk redovisning till stor del påverkas av den praxis som utvecklas inom branscher och industrier. 

ÅRL (SFS 1995:1554) verkar i svensk redovisning som en ramlag, vilket innebär att riktlinjerna för hur 

redovisningen ska praktiseras delvis styrs av den utveckling som branscherna själv utvecklar. Detta 

innebär alltså att revisorer och redovisningsansvariga för bolag i olika branscher och industrier utvecklar 

innebörden av god redovisningssed. Collin et al., (2009) et al. menar vidare att även fast revisorer och 

redovisningsansvariga utvecklar betydelsen av god redovisningssed, påverkas fortfarande redovisningen 

av tidigare domar som fungerar som vägledning för att företag ska vara legitima.  

 

Hypotes 3 - Storlek har IT och PAT som förklaringsteori vid utveckling av hypotesen att storleken av 

bolaget har betydelse för valet av regelverk. Utifrån PAT och Political cost utvecklar Collin et al., 

(2009) hypotesen och menar att när ett bolag blir större så ökar incitamentet till att välja det regelverk 

som leder till att ett lägre resultat kan presenteras för att inte dra till sig uppmärksamhet till bolaget. Om 

höga vinster redovisas av bolaget finns en risk att framtida medel som är avsatta för bolaget flyttas till 

andra kommunala bolag. Därför kan de som styr bolaget istället välja redovisningsregelverk som drar 

ner det redovisade resultatet för att slippa dessa konsekvenser. Enligt IT kopplas hypotesen Storlek 

främst till den tvingande och normativa delen av IT. Collin et al., (2009) argumenterar vid koppling till 

både normativ och tvingande isoformism utifrån legitimitetskravet som kommunala bolag vill påvisa för 

dess intressenter. De största kommunala bolagen är tvungna att tillämpa det mer avancerade regelverket 

på grund av sin storlek. Detta påverkar de kommunala bolag som är mindre och därför inte har något 
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krav på sig att tillämpa det regelverket som gäller för större organisationer. Enligt denna hypotes så 

kommer det för de mindre kommunala bolagen finnas en drivkraft att tillämpa det mer avancerade 

regelverket eftersom att de större bolagen också tillämpar detta.  

 

Hypotes 4 - Ensam ägare utgår från PAT och har utformats enbart med fokus på agenten – vilket är 

ägarna. Kommunala bolag ägs oftast av en kommun, men kan i vissa fall ägas av flera kommuner för att 

kostnadseffektivisera genom att skapa stordriftsfördelar mellan bolag i olika kommuner. För att kunna 

följa upp och utvärdera samarbetet mellan flera olika ägare kan redovisningen användas för att 

undersöka vilka kostnader som hamnar på olika kommuner. Därför tillämpas ett mer avancerat 

regelverk enligt Collin et al., (2009) av de kommunala bolag som har flera ägare till skillnad från de 

bolag där det enbart finns en ensam agent som då tillämpar det enklare regelverket.  

 

Hypotes 5 - Storstad som ställs upp i undersökningen utgår från IT och PAT och menar att det mer 

avancerade regelverket i större utsträckning tillämpas i de större städerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Collin et al., (2009) menar att även fast det utifrån PAT finns olika incitament hos styrelse och 

aktieägare att vinstmaximera utefter den egna nyttan, så finns det fortfarande en gemensam vilja i större 

organisationer att ha ett mer avancerat system (Abdel-Kader & Luther, 2008). Anledningen till detta är 

att stora kommunala bolag som befinner sig i de större städerna har ett större behov av att kunna 

framställa mer avancerade rapporter. För att kunna göra detta anställer större kommunala bolag 

kvalificerade revisorer för det uppdraget. Dessa revisorer kommer i sin tur att välja det mer avancerade 

regelverket. Vid utformningen av hypotesen nämner Collin et al., (2009) att redovisningspraxis 

historiskt har utvecklats utifrån professionen från stora städer. Normativ isoformism har alltså utvecklats 

från professioner som befinner sig i de större städerna och det har också visat sig att denna praxis senare 

anammats i resterande delar av Sverige.  

 

Utifrån IT:s tvingande isoformism menar Collin et al., (2009) att kommunala bolag i deras val av 

redovisningsval påverkas av ägarna som kommer att kräva att ett visst regelverk väljs. En av ägarna är 

kommunen, vilket troligen kommer att välja det mer avancerade regelverket för att få en jämförbarhet 

mellan de olika bolagen. Collin et al., (2009) menar också att det i de större städerna som Stockholm, 

Göteborg och Malmö i högre grad än i andra städer har en större grupp av professionella inom yrket 

redovisning och revision. Collin et al., (2009) pekar främst på två anledningar till att ett mer avancerat 

val av regelverk förespråkas av denna yrkesgrupp, där den första anledningen är att organisationen som 

lär sig hantera det mer avancerade regelverket skiljer sig från andra i sin profession. Detta förstärker den 
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egna ställningen mot konkurrenterna. Den andra anledningen är att den professionella gruppen förväntas 

kunna tillämpa dessa regelverk, och de mer avancerade regelverken blir inte längre ett val, utan en 

självklarhet att välja. Tanken att ett visst regelverk är en självklarhet kommer genom normativ press 

som kommer från professionen att överföras på kommunala bolag. 

 

Hypotes 6 - Revisionsbyrå utgår ifrån den normativa delen av IT där revisorer och Revisionsbyråer har 

en central del i uppbyggnaden av hypotesen. Revisorer och revisionsbyråer har en drivande roll i valet 

av ett specifikt redovisningsregelverk för företag. Inchausti (1997) har i sin tidigare studie visat på den 

drivande roll revisorer har. Företag där de största revisionsbyråerna utförde revision hade bättre 

rapportering av information till byrån än de företag som valde någon av de mindre revisionsbyråerna. 

Det normativa trycket som utgick från de större revisionsbyråerna ledde alltså till att företag förbättra 

sina rutiner och rapportering när de hade någon utav de största revisionsbyråerna som utförde 

revisionen. Ett redskap revisorer använder sig av när företag inte tillämpar de principer revisorerna vill 

att de ska använda är att göra en notering i årsredovisningen att oegentligheter har stötts på vid 

genomgång av räkenskaperna (Collin et al., 2009). På grund av detta institutionella tryck som denna 

profession besitter kan den valda revisorn och revisionsbyrån ha en inverkan i valet av 

redovisningsregelverk.  

2.3.2. Val av regelverk i amerikanska privata bolag  

Ytterligare en studie som med hjälp av både IT och PAT söker en förklaring till olika företags val av 

redovisningsregelverk utfördes av Mezias (1990). Innan artikeln publicerades har flera tidigare 

undersökningar inom institutionell forskning gjorts. Däremot har ingen tidigare undersökning behandlat 

relationen mellan variabler som finns i en finansiell redovisningsteori och variabler ur en Institutionell 

Teori för att få svar på om båda dessa kan användas för att ge svar på redovisningsval i privata företag. 

Därför syftar Mezias (1990) undersökning till att svara på frågan om vilka hypoteser som kan förklara 

vinstdrivande företags val av redovisningsregelverk. I undersökningen ställs två olika 

redovisningsmetoder mot varandra, där ena metoden Defferal Method gjorde det möjligt att spara 

särskilda skattereserver till framtiden i en post i balansräkningen. Detta ledde till att ett avdrag fick 

göras för investeringar som gjorts av företaget under räkenskapsåret och att framtida års resultat kunde 

justera framtida likviditet för bolaget. Den andra metoden gick under namnet Flowed through method 

och innebar att hela skattejusteringen gjordes samma år som investeringen gjordes, vilket ledde till att 

nettoinkomsten för året ökade. I undersökningen bestod populationen utav de största amerikanska 
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bolagen enligt The Fortune som är en lista över de största bolagen i USA. Insamling av data bestod av 

information som sammanställts från år 1962 till och med år 1984 där totalt 150 stycken bolag följdes. 

Totalt presenterades det i undersökningen 13 hypoteser där 6 stycken utgick från PAT och 7 utgick från 

IT. Utifrån detta ställer Mezias (1990) upp sina hypoteser som sammanfattas i Tabell 3. 

 

Tabell 3 – Resultat från tidigare studie Mezias (1990) 

 

Hypoteser PAT IT 

1. Resultatjusterande 

åtgärder 

Starkt samband - 

2. Resultatjusterande 

åtgärder 

Inget samband 

 

- 

3. Storlek Samband - 

4. Ägare/Styrelse Inget samband - 

5. Skuldsättning Inget samband - 

6. Kompensationsplan Inget samband - 

7. Införande av förbud i 

regelverk 

- Starkt samband 

8. Tillsyningsmyndighet - Starkt samband 

9. Tillsyningsmyndighet - Inget samband 

10. Redovisningsmetoder - Inget samband 

11. Revisionsbyrå - Inget samband 

12. Skattejusteringar - - 

13. Skattejusteringar - Negativt/Positivt samband 

 

 

Hypotes 1 - Resultatjusterande åtgärder utgår ifrån PAT och Watts & Zimmermans (1986, ss. 134-135) 

argument för att de som styr bolaget väljer det regelverk som ökar det redovisade resultatet. För att 

åstadkomma detta i de undersökta bolagen skulle dessa bolag tillämpa Flowed through method vilket 

ökar nettoinkomsterna för bolagen.  
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Hypotes 2 - Resultatjusterande åtgärder pekar på att resultatjusterande åtgärder, alltså en tillämpning av 

Flowed through method, införs när ett företags intäkter börja fluktuera över tid och när tendensen av 

denna intäktsförändring är negativ. Mezias (1990) menar att Flowed through method blir ett verktyg för 

styrelsen att implementera för att få jämnare nettoinkomster. 

 

Hypotes 3 - Storlek utgår från PAT och Political cost, där ett högt redovisat resultat kommer att leda till 

kritik från olika intressenter såsom anställda, fackförbund, politiker och institutioner. Konsekvensen av 

deras kritik kommer exempelvis att leda till bojkotter, att högre löner krävs och att företaget beskattas 

högre av staten. Eftersom att en tillämpning av Flowed through method leder till en högre nettoinkomst 

kommer större företag i högre grad att inte tillämpa denna metod.  

 

Hypotes 4 - Ägare/Styrelse utgår från Watts & Zimmerman (1986, ss. 134–135) utvecklar från PAT, att 

olika incitament uppstår mellan ägare och styrelsen. Mezias (1990) menar enligt denna hypotes att de 

företag som är starkt styrda av sin styrelse och aktieägare har ett mindre inflytande vilket kommer leda 

till att Flowed through method används. 

 

Hypotes 5 - Skuldsättning har utformats utifrån PAT och Dept covenant hypothesis. Enligt Mezias 

(1990) kommer de metoder som leder till en högre nettoinkomst att tillämpas av företag som riskerar att 

bryta mot uppsatta lånevillkor. Detta innebär att dessa företag i högre grad kommer att tillämpa Flowed 

through method. 

 

Hypotes 6 - Kompensationsplan bygger på PAT och utgår från Bonusplan hypothesis. Watts & 

Zimmerman (1986) menar att styrelsen i bolag kommer att välja redovisningsmetoder som leder till att 

intäkter istället för att påverka resultatet i en senare period intäktsförs i den närmare perioden. 

Anledningen till detta är för att säkerställa att styrelsen når upp till ett uppsatt resultatmål vilket leder till 

en utdelad bonus. Mezias (1990) menar att de bolag som har uppsatta bonusmål för sin styrelse också 

kommer visa på att en övervägande del av dessa tillämpar Flowed through method. 

 

Hypotes 7 - Införande av förbud i regelverk har utformats utifrån ITs Normativa del av isoformism. 

Mezias (1990) menar att skälet till att IT kan tillämpas analogt likt den finansiella redovisningsteorin 

PAT är för att IT:s institutionella tryck påverkar företags val av redovisningsregelverk likt agenter enligt 

PAT har mot företag. Dessa agenter kan förändra och tvinga företag att tillämpa nya 

redovisningsmetoder och regelverk. Han menar att tillsyningsmyndigheterna Securities and Exchange 
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Commission och Accounting Principles Board är tillräckligt starka att göra detta (Mezias 1990). Det 

förbud som Accounting Principles Board ville införa mot Flowed through method år 1964 ligger som 

grund till varför Mezias (1990) ställer upp Hypotes 7. Ett förbud mot tillämpningen av denna metod 

ledde till att bolag innan förbudet hade införts tog del av den resultatjusterande metoden som Flowed 

through method medförde. För att kunna undersöka det institutionella inflytande dessa organisationer 

hade på valet av regelverk undersökte Mezias (1990) de bolag som bytte till Flowed through method. 

Dessa anses i studien ha utsatts av ett starkt institutionellt tryck och val av regelverk har alltså gjorts på 

grund av detta tryck. 

 

Hypotes 8 - Tillsyningsmyndighet delar upp de bolag som har tillsyningsmyndigheten Interstate 

Commerce Commission. Enligt hypotesen ska dessa bolag tillämpa Flowed through method. 

 

Hypotes 9 - Tillsyningsmyndighet delar upp de bolag som har tillsyningsmyndigheten Federal Power 

Commission. Enligt hypotesen ska dessa bolag tillämpa Flowed through method. 

 

Hypotes 10 - Redovisningsmetoder utgår från att det institutionella tryck som bolag utsättas för visas i 

hur de undersökta bolagen reagerar när ett nytt regelverk införs. Två tidpunkter kunde i denna studie 

utläsas som referenspunkter i hur de undersökta bolagen reagerar på institutionellt tryck. Ena händelsen 

var 1962, innan beslutet om att Flowed through method gått i laga kraft och andra händelsen var 1964, 

när det inte längre var tillåtet att tillämpa Flowed through method. Hypotesen som ställs upp nämner att 

de bolag som inte ändrade redovisningsmetod till Flowed through method, trots att det inom något år 

inte skulle vara möjligt att tillämpa, inte heller senare skulle tillämpa den praxis som utarbetas 

kommande år. Dessa bolag skulle inte anses ha varit påverkade av något institutionellt tryck. 

 

Hypotes 11 - Revisionsbyrå utgår från den normativa delen av IT där DiMaggio och Powell (1983) 

menar att en viss sektor får en säregen förståelse för hur ett område ska lösas vilket leder till att yrken 

utvecklas till att bli experter på sitt område. Därför undersöks förhållandet mellan den externa revisorn 

och företagen. När förbudet av Flowed through method infördes var det utav de åtta största 

revisionsbyråerna totalt fyra som röstade emot ett förbud. På grund av detta borde det enligt Mezias 

(1990) bland de revisorer som röstade för förslaget finnas en tendens av inte välja Flowed through 

method. 
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Hypotes 12 - Revisionsbyrå har sin bakgrund i förbud av användandet av Flowed through method och 

det beslut som togs att detta förbud skulle återkallas. Enligt Mezias (1990) kommer de bolag som 1964 

på grund av förbudet valde Flowed through method och därefter när detta förbud återkallats bytt tillbaka 

till Defferal Method ansetts ha blivit institutionaliserade och enligt IT ha påverkats av ett institutionellt 

tryck.  

 

Hypotes 13 – Skattejusteringar menar att företag som ofta byter folk i styrelsen kommer i högre grad än 

andra bolag att anpassa sig till rådande praxis. Anledningen till detta är att dessa bolag kommer ha ett 

större inflöde av folk som kommer från universitetet. Där anses dessa människor ha blivit 

institutionaliserade och kunna påverka styrelsearbetet utefter rådande metoder och lagar de fått med sig 

från sin utbildning enligt den normativ isoformismen (Mezias, 1990) 

2.4. Hypoteser 

För att kunna besvara forskningsfrågan som ställts upp i denna undersökning så har fyra hypoteser 

utformats. De hypoteser som valts har skapats från de uppställda teorierna samt tidigare forskning men 

de har också anpassats för att kunna tillämpas på svenska fastighetsbolag, därför har faktorer valts som 

faktiskt kan ha en inverkan på svenska fastighetsbolags val av regelverk. De hypoteser som är kopplade 

till Bonusplan hypothesis har valts bort eftersom informationen om avtal kopplat till bonus inte finns lätt 

åtkomliga för studiens population. I undersökningen har också de hypoteser som specifikt hör till de 

tillsyningsmyndigheter som kontrollerat bolag i Mezias (1990) undersökning valts bort eftersom 

liknande organisationer inte har ett inflytande för fastighetsbolag i Sverige. De hypoteser som hör till 

branscher i både I Collin et al., (2009) och Mezias (1990) artikel har inte heller varit applicerbara i 

denna undersökning eftersom denna undersökning enbart behandlar fastighetsbranschen. Nedanför ställs 

de hypoteser som valts i denna undersökning upp samt en förklaring till hur dessa hypoteser är kopplade 

till IT och PAT och de tidigare studierna av Collin et al., (2009) och Mezias (1990).  

2.5.1. Revisionsbyrå 

H1 – Det finns ett signifikant samband mellan ett fastighetsbolag som valt någon av de största 

revisionsbyråerna (Big four) och valet av K3. 
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Enligt både den tvingande och normativa delen av isoformism kommer den professionen som utför sin 

yrkesutövning i organisationen kräva att en viss standard följs enligt Dimaggio & Powell (1983). Denna 

profession representeras i undersökningen av revisorer som kan påverka valet av regelverk hos 

fastighetsbolag. Den tvingande och normativa delen av IT har en inverkan på den ovan formulerade 

hypotesen. Flera tidigare artiklar har visat att revisorer och revisionsbyråer har en stor påverkan på 

bolagens val av redovisningsregelverk (Collin et al., 2009, Inchausti 1997). Inchausti (1997) klargör i 

sin studie att revision som utförts av de större redovisningsbyråerna ger en förbättrad insyn i bolaget. 

Han menar att bolagen som granskas av de största revisionsbyråerna frivilligt ger ut mer information till 

revisorn än i de fall där revisionsbyrån är mindre. Revisorer kan utsätta ett bolag för påtryckningar på 

grund av sin maktposition där de utifrån sitt revisionsuppdrag kan ge bolag en ren eller oren 

revisionsberättelse (Collin et al., 2009). Detta uttalande är viktigt för bolaget inför dess intressenter 

eftersom revisorns uttalande visar på om något i räkenskaperna under året varit felaktigt eller inte. 

Därför är det mycket möjligt att en koppling kan finnas mellan valt K-regelverk och ett val av revisorer 

från någon av de största revisionsbyråerna Big Four. 

 

I tidigare undersökningar har Collin et al., (2009) vid sammansättning av studiens hypoteser utifrån 

hypotesen Revisionsbyrå argumenterat att den normativa och tvingande delen av isoformism har en 

inverkan på val av regelverk och hänvisar till Dimaggio & Powell’s (1983) tidigare studier om IT. 

Mezias (1990) menar också vid hypotesutvecklingen i sin studie att det utifrån den normativa delen av 

IT borde finnas ett samband mellan val av regelverk och teorin. 

2.5.2. Skuldsättningsgrad 

H2 – Det finns ett signifikant samband mellan hög Skuldsättningsgrad och ett val av K2. 

Enligt Debt covenant hypothesis kommer bolag med högre skuldsättningsgrad att välja det regelverk 

som innehåller metoder som genererar ett högre resultat. Watts & Zimmerman (1990) visar just detta i 

sin artikel. Fastighetsbolag vilka har en hög Skuldsättningsgrad kommer enligt detta resonemang välja 

att redovisa efter K2, vilket leder till att längre avskrivningstider kan tillämpas vid avskrivning av 

anläggningstillgångar. Detta innebär att ett högre resultat kan påvisas istället för att skrivas av enligt K3 

regelverket, där en komponentindelning leder till ett lägre resultat. Mezias (1990) menar i sin artikel att 
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de bolag som riskerar att bryta mot uppsatta lånevillkor kommer att tillämpa ett mer avancerat 

regelverk. Eftersom en databas inte finns offentlig med informationen gällande bolagens låneavtal eller 

att denna information framgår från årsredovisningarna som i Mezias (1990) artikel kommer istället en 

jämförande variabel att ställas upp. Variabeln Skuldsättningsgraden har i tidigare studier (Duke & Hunt 

1990) visat sig ha en nära relation till de proxyvariabler som enligt PAT används av finansiella 

institutioner för att göra en bedömning av bolagets ställning vid kreditgivning. I denna undersökning 

använder vi oss därför av variabeln skuldsättningsgrad för att kunna påvisa en koppling mellan ett 

bolags höga skuldsättning och ett val av K2. 

2.5.3. Storlek 

H3 – Det finns ett signifikant samband mellan storleken på fastighetsbolag och ett val av K3. 

 

För att fastighetsbolag ska anses vara legitima och inte dra till sig politisk uppmärksamhet tillämpas 

regelverk som sänker resultatet enligt PATs hypotes om Political Cost. Bakgrunden till detta är 

incitamentet som finns för att behålla vinster i företaget istället för att de ska upptas av andra än de 

själva. Watts & Zimmerman (1978, 1986) skriver i sina artiklar om oljebolag som under 1970-talet 

redovisar höga vinster. Detta ledde till att ytterligare beskattningsreformer infördes för just dessa bolag. 

Genom att därför tillämpa metoder som gör att resultatet sänks minskas uppmärksamheten och det 

allmänna intresset för företag (Meyer, Karim, Gara, 2000; Watts och Zimmerman, 1990). Bolaget anses 

på grund av justeringar av resultatet vara legitima inför dess intressenter. I tidigare studier har Collin et 

al., (2009) utgått både från IT och PAT vid hypotesutvecklingen medan Mezias (1990) enbart haft PAT 

som utgångspunkt i utveckling av hypotesen Storlek. Båda dessa artiklar utgår från att redovisningsval 

kommer göras för att legitimitet ska skapas inför intressenter, politiker, facket, anställda och andra 

institutioner. Därför kommer ett mer avancerat regelverk att väljas. En stark anledning till att anta att 

fastighetsbolag i denna studie inte vill dra åt sig uppmärksamhet är det generösa upplägg av avyttringar 

fastigheter kan tillämpa, vilket då visar på den påverkan IT och den tvingande isoformismen har på 

bolag. Fastighetsbolag har i koncernen kunnat paketera fastigheter i företag och genom detta upplägg 

nästintill skattefritt kunnat avyttra dessa. Finansdepartementet och regeringen (Dir. 2015:62) beslutade 

år 2015 att påbörja en utredning kring skatteplanering inom fastighetsbranschen och kommer senast den 

31 mars 2017 att presentera åtgärder för att förändra lagstiftningen. 
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De tre definitionerna av Storlek som ÅRL (SFS 1995:1554) ställer upp är anställda, balansomslutning 

och nettoomsättning. I denna undersökning är anställda ett svårt sätt att undersöka fastighetsbolags 

dotterbolag på eftersom vissa av dessa bolag förvaltas passivt och ser därför ut att vara små även fast de 

kan ha hög aktivitet. Därför undersöks det i denna studie om de två andra definitionerna av Storlek - 

balansomslutning och nettoomsättning kan användas för att visa på ett signifikant samband mellan valet 

av regelverket K3 och Storlek. 

2.5.4. Storstad 

H4 – Det finns ett signifikant samband mellan valet av K3 och bolag som befinner sig i städerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Normativt tryck kan ha en inverkan på de bolag som befinner sig i en större stad. Anledningen till detta 

är att redovisningsbyråer som befinner sig inom de större städerna bildar finansiella kluster. I 

storstäderna utvecklar Redovisnings- och Revisionsbyråer egna metoder för att hantera problem och 

utmaningar som bildas inom organisationer enligt Dimaggio & Powell (1983). En utveckling av att 

kunna hantera det mer avancerade regelverket K3 kan därför förväntas av de bolag som finns i 

storstäderna då utveckling inom redovisning historiskt sett har utvecklats från dessa städer. Denna 

utveckling har därefter kunnat tillämpas och lett till praxis i resterande Sverige (Bergevärn, Mellemvik, 

& Olson, 1995). Ytterligare en anledning till att anta att K3 i högre utsträckning borde tillämpas i 

storstäder av fastighetsbolag är att de största fastighetsbolag de facto befinner sig i storstäder. Även fast 

det enligt PAT finns en konflikt mellan agenten och principalen kommer det trots detta finnas ett 

gemensamt incitament att välja ett mer avancerat regelverk i större organisationer enligt Abdel-kader & 

Luther (2008). Anledningen till detta är att större fastighetsbolag kräver en mer detaljerad redovisning 

vilket då leder till att det mer avancerade regelverket väljs, i fastighetsbolags fall K3. 

 

Vid utveckling av Collin et al., (2009) hypotes Storstad väljer författarna i studien att undersöka 

städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna undersökning väljer vi därför också att undersöka 

dessa tre städer. Collin et al., (2009) nämner två skäl till varför det mer avancerade regelverket borde 

tillämpas för företag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Första skälet är att den professionen som klarar 

av att hantera ett mer avancerat regelverk blir ensam i sin roll jämfört med andra vilket förstärker deras 

ställning mot andra byråer. Den andra anledningen hör till att det för professionen i storstäder slutligen 

blir en självklarhet att tillämpa det mer avancerade regelverket. Författarna menar att tidigare praxis 
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utvecklats från storstäder, och därför kommer ett mer avancerat regelverk att tillämpas utifrån normativ 

isoformism. 
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3. Metod.  

I detta avsnitt beskrivs vilken metod som har använts för att genomföra undersökningen samt en 

genomgående beskrivning av hur undersökningen praktiskt har gått tillväga för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Avsnittet avslutas med en diskussion kring validitet och reliabilitet. 

3.1. Val av metod 

Den forskningsstrategi som användes i studien utgick från en kvantitativ undersökningsstrategi. Denna 

strategi valdes eftersom den gav oss möjlighet att förklara om det går att påvisa en korrelation mellan 

olika variabler (Dahmström, 2011, s.17). Genom att finna denna korrelation i vår undersökning kunde vi 

vidare visa på om det genom teorierna gick att förklara val av regelverk utifrån teorierna och de 

uppställda hypoteserna. Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att urvalet kan uppvisa en viss 

representativitet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 219). Det urval som gjordes i denna 

undersökning är anpassat efter våra teorier och definieras utifrån våra urvalsparametrar. 

 

Den kvantitativa metoden klassificeras som en analytisk undersökning eftersom de valda variablerna är 

oberoende variabler som i sin tur har sina respektive hypoteser. De uppställda hypoteserna syftar till att 

beskriva och förklara om det finns ett samband mellan de oberoende och den beroende dikotoma 

variabeln, det vill säga K2 och K3 (Körner & Wahlgren 2015, s. 9). Genom denna dikotoma variabeln 

kunde vi undersöka om fastighetsbolags val av K2 och K3 kan förklaras med hjälp av IT och PAT. 

 

Metoden som användes för att genomföra analysen av data bestod av en dikotom logistisk 

regressionsanalys. Denna dataanalys valdes på grund av att den är en flexibel metod jämfört med andra 

statistiska metoder. För att denna metod ska kunna användas behöver inte variablerna vara 

normalfördelade eller linjärt korrelerade. Fördelen med detta är att det möjliggör en blandning av olika 

typer av oberoende variabler i undersökningen (Tabachnick & Fidell, 2001, s. 517). Den statistiska 

dataanalys som valdes i vår undersökning är tillämpbar på variabler som består utav kvalitativa 

beroende variabler vilket inte hade varit möjligt att analyseras i en dataanalys om en linjär regression 

hade valts. Eftersom denna typ av regression tillämpas kunde vi använda en kvalitativ dikotom variabel. 

En dikotom variabel är en variabel som ger två möjliga värden och består i vår undersökning av K2 = 0 

och K3 = 1 (Dahmström, 2011, s. 251). De oberoende variablerna kommer enligt analysmetoden att 
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prövas separat mot den beroende variabeln. Genom dataanalysen som SPSS utför undersöks det om ett 

signifikant samband kan påvisas mellan variabeln K-regelverk, de uppställda hypoteserna och de 

oberoende variablerna. 

 

För att analysera data från SPSS finns det tre olika mått som kan användas för att analysera det resultat 

som kommer av regressionsanalysen: The probability, The odds och The logit. Menard (2002, sid. 13) 

menar att den dataanalys som är lättast att förstå är The probability samtidigt som dessa tre metoder är 

tre sätt att säga exakt samma sak på. Däremot menar Menard (2002, sid. 13) att The logit är den bästa 

för att analysera den dikotoma variabeln. För att genomföra dataanalysen används de mått som 

programmet SPSS output ger. För att tolka de data som ges utifrån outputen så används en manual för 

SPSS som hjälper oss att analysera och tolka siffrorna vi får ut (Pallant, 2016). Följande bilder visar hur 

vi har gått tillväga för att analysera fastighetsbolags val av regelverk genom logistisk regression i 

dataanalysprogrammet SPSS. Bild 1 presenterar de olika variabler som skapades i SPSS för att kunna 

analysera våra variabler i dataanalysen.  

 
Bild 1 

 
  



 27 

Bild 2 presenterar de variabler som syns i översikten Data View. I denna vy matas data in i programmet 

SPSS för tolkning. 

 
Bild 2 

 
 

Bild 3 visar hur den oberoende variabeln av programmet väljs. I vårt fall består den beroende variabeln 

utav K-regelverk och de oberoende variablerna Storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö), 

Revisionsbyråer (PWC, Deloitte, EY och KPMG), Storlek (nettoomsättning och balansomslutning) och 

Skuldsättningsgrad.  

 
Bild 3 
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Bild 4 sammanställer två översikter från programmet SPSS och visar på de alternativ vi har bockat för i 

valen Save och Options för att kunna ställa upp vårt resultat i en output från vår logistiska regression. 

För att få fram vår output har vi följt de punkter Pallant (2016) rekommenderar i sin manual för 

dataanalys och logistisk regression. 

 
Bild 4 

 

3.1.1. Variabelns utformning 

När en dataanalys ska utföras så finns det olika variabler som analyseras. I första hand kan dessa delas 

upp i kvalitativa och kvantitativa variabler för att därefter delas upp i datanivåer. De datanivåer som 

finns är nominalskala, ordinalskala, intervallskala och kvotskala (Dahmström, 2011, ss. 24–29).  I vår 

undersökning finns det både kvalitativa och kvantitativa variabler och enligt klassificering utefter 

datanivåer består dessa av både nominal- och kvotskala. Nominalskala är en kvalitativ mätskala som 

data delas in i. Data som klassas i nominalskalenivå kan inte klassas utefter storleksordning och går 

därför inte inbördes att mätas med varandra, denna datanivå är därför var för sig unika. I denna 

undersökning består dessa utav variablerna Revisionsbyrå och Storstad. Eftersom att dessa värden är 

icke-numeriska, det vill säga att de inte går att rangordnas efter storleksordning, måste de i programmet 

SPSS kodas till 0 och 1 vilket antingen görs automatiskt eller manuellt. Kvotskala är en kvantitativ 

mätskala som har en absolut nollpunkt och där avståndet mellan varje intervall i skalan är lika stort 

utöver hela skalan. Ett exempel på en kvotskala är temperatur mätt i Kelvin där den absoluta 
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nollpunkten är 0 Kelvin och skalan stiger lika stort över hela mätpunkten (Bryman & Bell 2005, ss. 256. 

257). 

De oberoende variabler som matas in i programmet SPSS kommer att bestå av följande variabler: 

 

• Revisionsbyrå (Big Four): Utifrån variabeln Revisionsbyrå delas de fyra största 

revisionsbyråerna in i fyra icke-numeriska kategorivariabler. Variabeln Revisionsbyråer behöver 

kategoriseras för att passa in i den logistiska regressionen vilket gjordes manuellt i programmet 

SPSS. Vi beräknade också frekvensen för vilka fastighetsbolag som valt någon av de fyra största 

revisionsbyråerna utifrån programmet SPSS. Variablerna döptes efter nedanstående punkter: 

o PWC 

o Deloitte 

o EY 

o KPMG 

 

• Skuldsättningsgrad: Denna variabel beräknas av databasen Retriever Business. 

o Skuldsättningsgrad  

 

• Storlek: Storleken mäts utefter variablerna nettoomsättning och balansomslutning som togs från 

Retriever Business databas. 

o Nettoomsättning  

o Balansomslutning  

 

• Storstad: För variabeln Storstad har denna kategoriserats på samma sätt som för variabeln 

Revisionsbyråer för att anpassas till den logistiska regressionen. Totalt delades denna variabel 

upp i tre separata kategorivariabler.  

o Stockholm 

o Göteborg  

o Malmö 
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3.2. Urval 

De undersökningsobjekt som denna studie bestod utav va de fastighetsbolag som under räkenskapsår 

2014 de facto kunde utföra sin redovisning utifrån både K2 och K3 regelverket. De bolag som kunde 

välja att upprätta sin redovisning utefter dessa två regelverk är de bolag som räknas som mindre bolag 

enligt ÅRL 1:3§ 5 p. (SFS 1995:1554). Ett hinder som uppstod i vår undersökning var att teorierna IT 

och PAT inte fullt ut var tillämpbara på undersökningar på mindre bolag. PAT utgår från att det finns en 

konflikt mellan agenten och principalen vilket kräver att bolaget är större. Konflikten mellan agenten 

och principalen som två skilda parter med olika incitament försvinner då de undersökta bolagen är 

mindre och dessa två består av samma individ. IT utgår från att det genom normativ, tvingande och 

mimetisk isoformism uppstår en institutionell press på organisationer. För att denna press ska kunna 

uppstå behöver bolag undersökas som upplever en press från revisorer, stat och andra institutionella 

aktörer vilket har sin grund i det legitimitetskrav dessa bolag har mot sina intressenter. Därför är det 

intressant att undersöka de största fastighetsbolagens dotterbolag, där både ett agent-principal 

förhållande troligen uppstår mellan aktieägare och styrelse och där IT är tillämpbar på grund av det 

legitimitetskrav som finns mot dess intressenter. Stora fastighetsbolag väljer som företagsstruktur att 

bilda flera aktiebolag i en koncern istället för att ha all verksamhet i ett bolag. Detta öppnar upp 

möjligheten att undersöka om det utifrån IT och PAT finns tendenser till att välja ett visst K-regelverk 

för fastighetsbolag inom de största fastighetskoncernerna. De 30 fastighetsbolag som undersöktes 

rangordnades med hjälp av databasen Retriever och sorterades i storleksordning utefter omsättning. De 

urvalsparametrar som valdes för att samla in vårt data sammanfattas i följande nedanstående punkter: 

 

Urvalsparametrar: 

• Årsredovisningar från år räkenskapsåret 2014 

• Dotterbolag i de 30 största fastighetsbolagen 

• 68.201 SNI-kod (uhyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder) 

• Aktiebolag 

• Företag som registrerades före 2012 eftersom vi ville exkludera de företag som har ett kort 

perspektiv och därför inte likvideras inom något år. 

• De företag vars omsättning under flera år var noll exkluderades i undersökningen eftersom vi i 

vår undersökning ville undersöka förändringar som sker över tid och vad en omställning till nya 

regelverk hade för inverkan. Detta skulle för två av våra hypoteser ge ett omätbart resultat.  

• De bolag som tillämpade andra regelverk än K2 och K3 exkluderades. 
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3.2.1. Urvalsprocessen och datainsamling 

Urvalsprocessen inleddes med att vi i öppnade alternativet för utökad sökning i databasen Business 

Retriever och valde branschkod för fastighetsbolag, SNI-kod 68.201, vilket resulterade i en lista på 27 

016 stycken fastighetsbolag. Därefter rangordnade dessa efter omsättningen för att de 30 största 

fastighetsbolagen som hade högst omsättning skulle kunna väljas. För dessa fastighetsbolag fanns det 

totalt 1910 stycken dotterbolag i samtliga koncerner. Urvalsprocessen fortsatte med att en sållning 

skedde av de totalt 1910 stycken årsredovisningar med hjälp av de uppställda urvalsparametrarna. När 

detta hade genomförts resultera detta i en sammanställning på totalt 200 stycken fastighetsbolag vilket 

blev vårt totala urval. Samtliga av dessa bolag hade under räkenskapsår 2014 antingen tillämpat K2 eller 

K3, dess verksamhet var också knuten till fastighetsförvaltning.  

 

Årsredovisningen innehåller olika typer av information som både kan användas för kvantitativa eller 

kvalitativa undersökningar. I vår undersökning som är kvantitativ klassas årsredovisningarna enligt 

Artsberg (2005, s. 47) som primärdata. Författaren menar att det som styr om den insamlade datan 

klassas som primär- eller sekundärdata beror på hur den har använts i studien och i vilket syfte data 

samlats in. Artsberg (2005, s. 45) nämner att primärdata enligt vissa företagsekonomiska metodböcker 

definieras som ”data som är obearbetad för analys och forskningsändamål”. Årsredovisningar ska enligt 

denna definition klassas som sekundärdata. Däremot är syftet med årsredovisningarna i vår 

undersökning att exempelvis undersöka variabler som vilket K-regelverk olika fastighetsbolag har valt 

och beräkna storlek på företag efter två storleksmått som påverkas av vilket regelverk som väljs. Att 

själv göra en egen årsredovisning är därför inte intressant. I enlighet med Artsbergs (2005, s. 45) 

resonemang om syfte och hur den insamlade datan har använts i undersökningen så klassas de insamlade 

årsredovisningarna som primärdata.  

 

3.2.2. Validitet 

Det finns olika kriterier för att bedöma företagsekonomisk forskning. Validitet spelar en viktig roll för 

att kunna bedöma om undersökningen har en röd tråd eller inte (Bryman & Bell 2005, s. 48). Detta görs 

genom att klargöra om de forskningsfrågor och variabler som ställts upp verkligen mäter det som ska 

undersökas (Dahmström, 2011, s.73). Vi har därför i undersökningen varit noggranna med att välja rätt 
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underlag till vår logistiska regression genom att analysera vilka variabler som passar bäst för att 

undersöka teorierna. Fel underlag skulle vara om vi tagit med variabler utifrån teorierna vilka skulle 

vara svåra att undersöka och leda oss i fel riktning och mäta något som skulle vara svåra att mäta. Ett 

exempel på det är utifrån IT den isoformetiska isoformismen som är svår att mäta utifrån den population 

och de data vi valt. Årsredovisningar innehåller tillräckligt med information för att kunna svara på våra 

uppställda forskningsfrågor och hypoteser. 

 

En svaghet vår undersökning har gällande validitet är den externa validiteten som visar på om det går att 

generalisera resultatet till hela populationen utifrån det urval som framställs i undersökningen (Bryman 

& Bell 2005, s. 49). Denna undersökning har en låg extern validitet eftersom det i denna undersökning 

enbart går att dra slutsatser om det urval som vi utformade, det vill säga de fastighetsbolag som 

uppfyllde våra urvalsparametrar. Det är därför inte säkert att det genom vår studies resultat om 

fastighetsbolags val av regelverk går att generaliseras mot andra fastighetsbolag eller andra branscher.  

 

3.2.3. Reliabilitet 

Reliabilitet är ett viktigt begrepp som används när en kvantitativ undersökning utförs. Eftersom 

undersökningen ska vara tillförlitlig så ska detta begrepp visa på om undersökningen kan upprepas för 

att samma resultat senare ska kunna genereras (Dahmström, 2011, s. 368). Reliabilitetsfaktorn som kan 

kopplas till vår undersökning är stabilitet vilken passar bra till en kvantitativ undersökning. Den andra 

faktorn som kännetecknar begreppet reliabilitet är interbedömarreliabilitet. Detta begrepp brukar 

användas i kvalitativa undersökningar där vanliga datainsamlingsmetoder exempelvis är 

innehållsanalyser, öppna frågor i enkäter eller strukturerade observationer. Dessa metoder har en 

subjektiv karaktär vilket leder till att olika forskare tolkar resultatet på olika sätt. Därför passar detta 

reabilitetsmått bättre in i en kvalitativ undersökning med subjektiva bedömningar (Bryman & Bell 2005, 

s. 94). 

 

När det gäller stabilitet har vi till viss del följt de punkter som kännetecknas av en kvantitativ 

undersökning. Detta innebär att de viktigaste stegen i den kvantitativa forskningsprocessen har följts. 

Punkterna i bild 4 hjälpte oss att följa en struktur för att genomföra vår studie. Punkterna behöver inte 

följa en specifik mall som bild 4 strukturerar upp, däremot hjälper denna disposition att förstå hur 

undersökningen har genomförts vilket skapar en objektiv analys av informationen som ska undersökas 
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(Bryman & Bell 2005, s. 86). Om undersökningen upprepas enligt de urvalsparametrar som ställts upp 

kommer det därför att resultera i ett liknande resultat utan någon stor variation för fastighetsbolag under 

räkenskapsåret 2014. Anledningen till detta är att årsredovisningarna inte förändras efter att de har 

lämnats in till bolagsverket vilket är källan som databasen Retriever hämtar sin information ifrån. 

 
Bild 4 - Den kvantitativa forskningsprocessen. 

(Bryman & Bell 2005, s. 86) 

3.2.4. Bortfall 

En bortfallsanalys brukar tas upp vid en surveystudie eftersom det ofta finns individer i urvalet som inte 

orkar ta sig tid för frågorna i enkäter eller ett bortfall som ett resultat av att surveystudien inte fylls i 

korrekt. En svarprocent beräknas genom att ta det totala antalet enkäter som är användbara och därefter 

delas med det totala urvalet subtraherat med de i populationen som inte passar in eller inte går att nås 

(Bryman & Bell 2005, s. 123). Vår undersökning består istället för enkäter och dess svar av 

fastighetsbolags årsredovisningar och besvarar genom dessa våra forskningsfrågor. Om det finns en viss 

procent av bortfall, vilket i vårt fall består av årsredovisningar som inte visar sig vara användbara så 

upptäcks dessa i dataanalysen. När urvalsprocessen utfördes resulterade detta i en enhet som visade på 

bortfall. Anledningen till detta var att informationen om den beroende variabel K2/K3 inte fanns 

utskriven i en årsredovisning. Om vi hade haft fler bortfall, vilket exempelvis skulle kunna ha skett om 

1 • Teori2 • Hypotes3 • Undersökningsdesign4 • Utformning av mått för begreppen5 • Val av plats(er) där forskningen ska göras6 • Val av respondenter (undersökningspersoner)7 • Tillämning av undersökningsinstrumenten för datainsamling8 • Bearbetning av data9 • Analys av data10 • Resultat och slutsatser11 • Formulering av resultat och slutsatser
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vi inte fått tillgång till fastighetsbolags årsredovisningar så skulle vi varit tvungna att öka antal 

fastighetsbolag för att kunna uppnå flera dotterbolags årsredovisningar. Vi hade däremot inte detta 

problem då stora fastighetsbolags finansiella rapporter är offentligt tillgängliga. 
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3.2.4. Litteratursökning 

  

Inom våra studier inom företagsekonomi och redovisning har ett intresse väckts för bakomliggande 

orsaker till företags val mellan olika typer av redovisningsregelverk. Införandet av de nya K-regelverken 

hade för räkenskapsåret 2014 inneburit ett omtumlande år för de flera näringsidkare. Flera artiklar från 

bland annat tidningen Balans lästes av oss vid inledning av vårt uppsatsarbete. I en av artiklarna 

presenteras ett fiktivt fall där ett exempel på vad olika redovisningsval kunde innebära för olika 

bostadsrättsföreningar. Dessa bostadsrättsföreningar som innehar byggnader kunde vara identiska till sin 

karaktär, men ändå påvisa två olika resultat, där den ena föreningen kunde ha ett bättre sådant, medan 

den andra föreningen ett sämre. Efter att flera liknande artiklar läst inom samma område fortsatte vårt 

forskningsarbete med att vi via olika databaser, såsom Diva, Scholar.Google och SöderScholar utforska 

vad som skrivits inom ämnet val av redovisningsregelverk både nationellt och internationellt. Detta 

gjorde att vi stötte på relevanta artiklar inom ämnet redovisningsval. Artikeln som skrivits av Collin et 

al., (2009), om val av regelverk för kommunala bolag ledde oss till flera tidigare skrivna artiklar inom 

ämnet val av redovisningsregelverk. Vi kunde konstatera att flertalet av de tidigare studier som gjorts 

inom detta område analyserat liknande variabler utifrån IT och PAT, däremot var det ingen av dessa 

studier som belyste svenska fastighetsbolag. Den nationella övergången till K-regelverken 2014 och 

dess regelförändringar gjorde därför det intressant att gå vidare och undersöka svenska fastighetsbolag. 
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4. Dataanalys 

I detta kapitel redogörs för dataanalysen som har utförts genom statistikprogrammet SPSS. Som 

dataanalys har logistisk regression använts för att analysera data som i undersökningen bestod av 

årsredovisningar. Vidare presenteras Outputen vilken SPSS ger och tolkningen hur vårt data tolkas 

utifrån denna. 

4.1. Resultat från Kollinjäritet  

När flera olika oberoende variabler finns i en dataanalys utförs ett test för att undersöka om Kollinjäritet 

uppstår. Kollinjäritet är ett problem som uppkommer när en korrelation uppstår mellan de oberoende 

variablerna (Menard 2002, s. 75). När fullständig korrelation finns mellan två oberoende variabler (R2 = 

1) innebär detta att inget unikt samband finns mellan dessa variabler, detta är dock inte vanligt 

förekommande (Menard 2002, s. 75). Enligt Menard (2002, s. 76) är ett värde på 0,8 <X en hög 

korrelation. Enligt Pallant (2016) finns det inget formellt sätt att utföra ett Kollinjäritet test i SPSS 

utifrån den logistiska regressionen. Om vi undersöker Kollinjäritet i matrisen nedanför i Tabell 4, kan vi 

bekräfta att det inte finns hög korrelation mellan någon utav våra oberoende variabler eftersom inget av 

våra värden överstiger 0,8. 

 

Tabell 4 – Kollinjäritet matris 
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4.2. Resultat från den logistiska regressionen  

Nedan presenteras ett urval av de tabeller som genereras utifrån outputen från SPSS. Dessa hjälper oss 

att dra slutsatser om våra hypoteser. Outputen består utav tre delar, en inledningsdel, Block 0 och Block 

1. Det som skiljer dessa delar åt är att inledningsdelen sammanfattar hur variablerna har kodifierats, 

block 0 innehåller enbart de beroende variablerna och block 1 innehåller både de beroende och 

oberoende variablerna. Block 0 fungerar i dataanalysen som en grund i vilket block 1 analyseras utifrån. 
  

Tabell 5 visar på det totala antalet fastighetsbolag som har undersökts och visar på bortfall vilket i vår 

undersökning bestod utav de årsredovisningar som inte kunnat analyseras. Detta på grund av att 

informationen om den dikotoma variabeln saknades, det gick alltså inte att utläsa vilket K-regelverk 

fastighetsbolaget hade tillämpat. Denna årsredovisning är det bortfall vi fick i undersökningen (Pallant 

2016). 

 

Tabell 5 – Sammanfattning av bearbetade fall 

 

 

Tabell 6 visar resultatet för hur den dikotoma variabeln K-regelverk (K2/K3) ser ut i vår output från 

Block 0 utan att några av våra oberoende variabler lagts till i dataanalysen. Percentage Correct visar en 

klassificering som programmet SPSS själv gör. Alla bolag borde enligt SPSS tillämpa K2 eftersom en 

större andel av fastighetsbolagen tillämpade K2. Enligt Overall Percentage i Tabell 6 visar denna att 

SPSS i dataanalysen till 67 % ger ett korrekt värde. I Tabell 8 som är en output från block 1 görs samma 

dataanalys som i Block 0 Tabell 6 med de beroende variablerna. Förväntningen är att Overall 

Percentage i Tabell 8 borde öka för att de oberoende variablerna förbättrar prediktionen genom att hitta 

en korrelation mellan de beroende och oberoende variablerna (Pallant 2016).  
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Tabell 6 – Klassificeringstabell a, b (block 0) 

 
 

 

Tabell 7 visar variationen i den beroende variabeln med hjälp av koefficienterna Cox Snell R2 och 

Nagelkerke R2. Dessa två variabler har använts i vår studie för att likna det linjära regressionsmåttet R2 

som mäter variationen för den beroende variabeln (Menard, 2002 s. 4). Detta görs eftersom vår beroende 

variabel K-regelverk är en kvalitativ beroende variabel som inte går att använda i en linjär 

regressionsanalys. Från vår dataanalys kan vi utläsa att variationen är mellan 49,5 (Cox Snell R2) och 

68,8 % (Nagelkerke R2). Detta innebär att dataanalysen till mellan 49,5 – 68,8 % kan förklara 

fastighetsbolags val av regelverk med de uppsatta oberoende variablerna (Pallant 2016). 

 

Tabell 7 – Sammanfattning av dataanalys (block 1) 

 
 

Tabell 8 visar hur bra vår modell förutsäger utfall för den beroende variabeln K2 och K3. I denna tabell 

kan vi utläsa ett högre värde i raden Overall Percentage än vid en jämförelse av värdet i Tabell 6 som 

hittas i Block 0 från dataanalysen. Detta pekar på att när de obereonde variablerna läggs till i analysen 

under Block 1 förbättras förutsägelsen för den dikotoma variabeln vilket i vår undersökning tyder på att 

en korrelation finns mellan de oberoende och beroende variablerna (Pallant 2016). 

 

Tabell 8 – Klassificeringstabell a (Block 1) 
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Tabell 9 är undersökningens viktigaste tabell som ger mer detaljerad information om de oberoende 

variablerna som ställts upp i undersökningen kan förutsäga den beroende variabeln och styrka eller 

förkasta hypoteserna som ställts upp. I den här tabellen utförs ett Walds test som kopplas med Kolumn 

Sig. för att kunna påvisa om de oberoende variablerna är signifikanta i vår regressionsanalys (Pallant 

2016). För att tolka variablerna har vi använt oss av följande kolumner: 

B – I denna kolumn utläses om det finns en negativ eller positiv tendens mellan de beroende och 

oberoende variablerna. Ett minustecken framför siffran visar på en korrelation mellan den oberoende 

variabeln och K2, medan ett positivt tecken visar på en korrelation med K3 (Pallant 2016).  

Sig. – Denna kolumn visar utifall de oberoende variablerna är signifikanta vilket är ett värde under 0,05 

(Pallant 2016). Denna siffra hjälper oss att bedöma om det finns en koppling mellan de beroende och 

oberoende variablerna. 

Exp (B) visar Odds ratios för våra oberoende variabler. Odds ratios innebär att om en oberoende 

variabel ökar med en enhet leder detta till att sannolikheten att välja K2 eller K3 ökar en viss enhet, 

givet att de andra oberoende variablerna förblir konstanta. Nedanför beskriver vi hur värdet på Odds 

ratios tolkas (Pallant 2016): 

Exp (B) = 1 – Detta visar på att sannolikheten att antingen K2 eller K3 väljs av ett fastighetsbolag är 

lika stort. Ett värde där Exp (B) = 1 innebär att de oberoende variablerna påverkar den beroende i lika 

hög utsträckning. Med detta menas att om en ökning av en enhet sker, alltså om ett till fastighetsbolag 

läggs till i populationen är sannolikheten lika stor att antingen K2 eller K3 väljs. Detta givet att de 

oberoende variablerna förblir konstanta.  

Exp (B) < 1 – När Odds ratios är mindre än 1 beräknas det inversa värdet genom att dividera Odds 

ratios med 1. Detta görs för att lättare kunna jämföra de oberoende varandra med varandra och förklara 

resultatet eftersom ett värde under 1 kopplas till K2 värde kopplas till K2.  

Exp (B) > 1 – I detta fall där Odds ratios har en högre sannolikhet än 1 behöver ingen invers göras. Ett 

positivt värde på Odds ratios kopplas direkt med K3. Om Exp (B) = 2,5 innebär detta att när den 

oberoende variabel ökar med en enhet, givet att de andra oberoende variablerna är konstanta, ökar 

sannolikheten att välja K3 framför K2 med 2,5 gånger (Pallant 2016). 
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Tabell 9 – Variabler i ekvationen (block 1) 

 
 

Tabell 10 – Revisionsbyrå 

 

Tabell 10 visar frekvensen för vår kategorivariabel Revisionsbyrå som vi i programmet SPSS 

kategoriserade manuellt. Tabellen visar på att en stor del av de undersökta fastighetsbolagen hade 

KPMG och Deloitte som Revisionsbyrå. I populationen bestod de Övriga revisionsbyråerna av 10,4 

procent av vårt totala urval medan PWC och EY cirka 23 procent av populationen. 

 

Tabell 11 – Storstad 

 

Tabell 11 visar hur stor andel av de undersökta fastighetsbolagen som befann sig i respektive stad. 

Enligt tabellen kan vi se att mer än 50 procent av de undersökta bolagen befann sig i Stockholm. Totalt 

20,4 procent befann sig i Göteborg och Malmö.  



 41 

5. Resultat 

I denna del kopplar vi ihop teorierna och de tillhörande uppställda hypoteserna med vårt resultat från 

dataanalysen. Vi presenterar också de samband som kan utläsas mellan teorierna IT och PAT och vårt 

resultat. 

 

Logistisk regression används som dataanalys i vår undersökning för att klargöra den dikotoma variabeln 

vilket är den beroende variabeln i vår regression. Den första delen från vår output som är relevant för 

vår studie är Cox Snell R2 (0,495) och Nagelkerke R2 (0,688) som hittas i Tabell 7. Med hjälp av Tabell 

7 kan vi dra vår första slutsats, vilket är att vår regressionsanalys kan predicera den beroende variabeln 

till mellan 49,5% och 68,8 %. Detta innebär att de val som fastighetsbolag gör mellan regelverken K2 

och K3 kan förklaras med en variation från 49,5% till 68,8 % enligt Cox Snell R2 och Nagelkerke R2. En 

annan viktig tabell som visar hur bra vår dataanalys förutsäger utfall från vår oberoende variabel är 

tabell 8. Denna tabell visar att vår dataanalys med 88 % sannolikhet förutsäger vilket K-regelverk ett 

fastighetsbolag från vårt urval borde välja.  

 

Tabell 12 – Översikt över kopplingar till teori 

Hypotes PAT  IT 

1. Revisionsbyrå (Ingen koppling till teori) Samband 

2. Skuldsättningsgrad Inget samband (Ingen koppling till teori) 

3. Storlek Inget samband Inget samband 

4. Storstad Samband Samband 
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5.1. Revisionsbyrå 

H1 – Det finns ett signifikant samband mellan ett fastighetsbolag som valt någon av de största 

revisionsbyråerna (Big Four) och valet av redovisningsregelverket K3.  

 

Enligt den tvingande och normativa delen av IT borde vårt data visa på att revisorn har en inverkan på 

bolagets val av metoder och redovisningsregelverk (Dimaggio & Powell 1983). Detta borde därför 

enligt hypotesen leda till ett val av det mer avancerade regelverket K3. Collin et al., (2009) studie visade 

på ett starkt samband mellan valet av Revisionsbyrå och det mer avancerade regelverket K3. Inchausti 

(1997) visar också i sin studie att de bolag som anlitat någon av de största revisionsbyråerna hade en 

bättre rapportering till byrån än de andra vilket visar på att de större revisionsbyråerna har en större 

inverkan på företag. Dimaggio & Powell (1983) menar att anledningen till detta är att revisorer kommer 

att kräva att en viss standard följs, och att detta enligt IT leder till att de väljer det regelverk som är mer 

avancerat. Mezias studie (1990) påvisar däremot inte något samband mellan valet av Revisionsbyrå och 

redovisningsmetoder.  

 

I vår studie visar värdena i Tabell 9 i kolumn B på att det för fastighetsbolag finns en tendens att välja 

K3 för revisionsbyrån PWC. Detta är också signifikant enligt kolumn Sig. som visar ett värde på mindre 

än 0,05. Kolumn Exp (B) visar att om PWC ökar med enhet (ett fastighetsbolag), givet att de oberoende 

variablerna är konstanta, finns en 9,766 gånger högre sannolikhet att K3 väljs framför K2. Enligt 

kolumn B visar de andra revisionsbyråerna en tendens att välja K2 finns, men enbart EY och KPMG har 

värden som är signifikanta enligt kolumn Sig. För revisionsbyrån Deloitte kan ingen signifikans påvisas 

enligt kolumn Sig. Detta innebär att det för Deloitte inte finns någon signifikans mellan de 

fastighetsbolag som fått sin revision utförd av Deloitte och ett val av K2. Kolumn Exp (B) visar på att 

de fastighetsbolag som har revisionsbyråerna EY och KPMG har en högre sannolikhet att välja K2 än 

K3. Det finns därmed enligt ovan skrivna resonemang ett visst samband enligt detta resultat, och vi kan 

därför delvis bekräfta hypotesen eftersom en av fyra Revisionsbyråer visar på ett starkt samband mellan 

val av K3 regelverket och Revisionsbyrå. Vi kan därför påvisa samband mellan val av K3 med och valet 

av en av de största revisionsbyråerna.  
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5.2. Skuldsättningsgrad 

H2 – Det finns ett signifikant samband mellan hög skuldsättningsgrad och ett val av K2. 

 

Enligt PAT och Debt covenant hypothesis kommer de bolag som är nära att bryta de avtalade 

lånerestriktioner som satts upp med banken att välja redovisningsmetoder som leder till att ett högre 

resultat vilket i vår undersökning består av redovisningsregelverket K2. Duke & Hunt (1990) 

presenterar i sin undersökning att ett starkt positivt samband finns mellan de proxyvariabler som brukar 

användas som lånerestriktioner i låneavtal och Skuldsättningsgrad. I Mezias (1990) studie undersöks om 

det finns något samband mellan företag som är nära att bryta sina låneavtal och införande av 

resultatjusterande metoder för företaget. Inget samband kan dock påvisas mellan dessa variabler i 

Mezias (1990) undersökning. 

 

Skuldsättningsgraden har enligt vår uppställda hypotes en svag positiv (0,001) inverkan på 

fastighetsbolags val av K-regelverk enligt kolumn B i Tabell 9. Signifikansen är högre än 0,05 vilket är 

gränsen för signifikans (Pallant, 2016). Ett samband kan således inte utläsas från vår tabell. Utifrån våra 

siffror kan vi utläsa att en svag tendens kan påvisas mellan valet av K3 och hög Skuldsättningsgrad men 

detta är inte signifikant. Enligt våra data innebär detta att hypotesen varken kan bekräfta eller verifiera 

att ett bolag som har en hög skuldsättning väljer K2 regelverket. I vår studie kan vi således inte påvisa 

att det resultat som presenterades i Duke & Hunt (1990) undersökning kan replikeras på fastighetsbolags 

val av K-regelverk. Därför kan inte denna hypotes inte styrkas att ett samband mellan ett bolag som har 

högre Skuldsättningsgrad tillämpar K2. 
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 5.3. Storlek på fastighetsbolag 

H3 – Det finns ett signifikant samband mellan storleken på fastighetsbolag och ett val av K3. 

 

Enligt PAT och Political cost hypothesis väljer företag det regelverk som sänker resultatet för att anses 

vara mer legitimt (Watts & Zimmerman 1990). För fastighetsbolags innebär detta att det 

redovisningsregelverk som väljs är K3 för att inte visa på stora vinster och på så sätt dra till sig 

uppmärksamhet från intressenter. Collin et al., (2009) bekräftar i sin studie att de undersökta 

kommunala bolagen genom den normativa och tvingande delen av IT har en inverkan på Storleken av 

bolaget. Däremot visar PAT utifrån Political cost inget samband mellan dessa variabler. I Mezias (1990) 

undersökning visar resultatet däremot att PAT Political cost hypothesis kan förklara val av regelverk. 

 

I dataanalysen kunde vi påvisa att både Storlek som mättes i nettoomsättning och balansomslutning gav 

ett värde på 0<0,000 i kolumn B i Tabell 9. Detta visar på att det finns en positiv tendens till att välja K3 

för de bolag som är större. Däremot var resultatet inte signifikant eftersom signifikansen för 

omsättningen gav ett värde på 0,412 för nettoomsättning och ett värde på 0,274 för balansomslutningen. 

Båda dessa överstiger gränsen för signifikans vilket är 0,05. Det finns därför i vår undersökning ingen 

signifikans mellan variablerna Storlek och val av K-regelverk. Denna hypotes kan därför inte påvisa ett 

samband mellan Storlek på fastighetsbolaget och ett val av K3. 

 

5.4. Storstad 

H4 – Det finns ett signifikant samband mellan valet av K3 och bolag som befinner sig i städerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Hypotes Storstad menar att revisorers inflytande utifrån IT:s tvingande isoformism skulle haft en 

påverkan på organisationerna (Dimaggio & Powell, 1983). Enligt hypotesen skulle ett samband kunna 

påvisas mellan de fastighetsbolag som befinner sig i storstäder och ett val av redovisningsregelverket 

K3, detta till följd av den finansiella kunskap som bildas i storstäder. Bergevärns, et al. studie (1995) 

visar att redovisningsmetoder tidigare utvecklats i storstäder vilket leder till att bolag som befinner sig i 

storstäder också anammar dessa metoder. Utifrån PAT argumenterar Collin et al., (2009) att det trots 



 45 

konflikten som finns mellan principalen och agenten på grund av nyttomaximering ändå kommer att 

visa på en gemensam vilja att det mer avancerade regelverket i större bolag, som befinner sig i de största 

städerna. Vidare menar Collin et al., (2009) att det utifrån den normativa delen av IT bildas en 

koncensus kring vilket regelverk som ska tillämpas i storstäder för de som utför redovisningen, vilket är 

det mer avancerade.  

 

Enligt kolumn B i Tabell 9 visar denna siffra på att Stockholm är den stad som påvisar en positiv 

tendens att välja K3-regelverket. Kolumn Sig. visar att värdet för variabeln Stockholm är signifikant 

eftersom detta är under 0,05. Det påvisas utifrån informationen i kolumn Exp (B) att om Stockholm 

ökar en enhet (ett fastighetsbolag), givet att de oberoende variablerna är konstanta, finns det en 3,852 

gånger högre 

sannolikhet att K3 väljs framför K2. De andra städerna Göteborg och Malmö kan snabbt förkastas då de 

variablerna i kolumn B visar på att en tendens finns att välja K2. De variablerna är också signifikanta 

enligt kolumn Sig. Detta resultat leder till att vi delvis kan styrka den uppsatta hypotesen på grund av att 

en av tre storstäder bekräftar vår hypotes. 
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6. Slutsats 

I denna del presenteras slutsatser som kan dras utifrån vår undersökning. Studien och dess resultat 

diskuteras också här där en jämförelse med tidigare studier också görs. Slutligen presenteras kortfattat 

förslag till fortsatt forskning inom val av redovisningsregelverk. 

 

Vi kan i vår undersökning delvis utifrån vår forskningsfråga och de uppställda hypoteserna se samband 

mellan val av K-regelverk och teorierna IT och PAT. Vi kan i undersökning konstatera att 

revisionsbyrån PWC har en stark påverkan på fastighetsbolags val av K3 regelverket, vilket innebär att 

IT och dess tvingande och normativa del har en inverkan på val av regelverk. PWC sköter revision för 

15,9 procent av de fastighetsbolag som befinner sig i Stockholm från vårt urval enligt Tabell 10. Vi kan 

också se att de fastighetsbolag som befinner sig i staden Stockholm har en större benägenhet att välja K3 

regelverket jämfört med de andra undersökta städerna. Detta visar utifrån vårt resultat att PAT och 

konflikten mellan styrelsen och agenten leder till ett gemensamt val av det mer avancerade 

redovisningsregelverket K3 görs. Om vi sammanfattar resultatet från Tabell 13 kan vi utifrån denna 

utläsa hur väl undersökning utifrån IT och PAT kan förklara val av regelverk utifrån vår 

forskningsfråga. För IT kan vi i två av fyra fall utläsa ett samband mellan teori och val av K-regelverk 

medan detta för PAT kan påvisas i ett av två fall.  
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Tabell 13 – Jämförelse med tidigare studier  

 
Hypotes Vår Studie 

 

 

IT 

 

 

 

PAT 

Collin et al., 

(2009) 

 

IT 

 

 

 

PAT 

Mesiaz 

(1990) 

 

IT 

 

 

 

PAT 

1. Revisionsbyrå  Samband 

 

(Ingen 

koppling till 

teori) 

Starkt 

Samband 

 

(Ingen 

koppling till 

teori) 

Inget 

Samband 

(Ingen 

koppling 

till teori) 

2. Skuldsättningsgrad (Ingen 

koppling till 

teori) 

Inget 

samband 

- - (Ingen 

koppling 

till teori) 

Inget 

Samband 

3. Storlek Inget 

samband 

Inget 

samband 

Samband 

 

Inget 

samband 

(Ingen 

koppling 

till teori) 

Samband 

4. Storstad Samband Samband Samband Samband - - 

 

 

Vid en jämförelse av Collin et al., (2009) tidigare forskning och vår studies resultat kan vi i två fall finna 

likheter, vilket är för de uppställda hypoteserna Revisionsbyrå där förklaringen utifrån IT ger ett 

liknande resultat och för hypotesen Storstad där både IT och PAT visar på ett liknande utfall. Den 

inverkan revisorn har på företags val av regelverk verkar inte utifrån denna undersökning vara beroende 

utifall bolag är kommunalt eller privat ägda. Det Inchausti (1997) menar i sin studie är att de största 

revisionsbyråernas påverkan på företag är större än för de mindre revisionsbyråerna. Detta resultat tycks 

också kunna påvisas för fastighetsbolag och för deras val av K-regelverk vid inflytande av den externa 

revisorn. För hypotesen Storstad finns det enligt Collin et al., (2009) för de företag som befinner sig i de 

större städerna ett större behov att kunna framställa mer avancerade rapporter på grund av sin storlek. 

En annan anledning till varför författarna menar att en större tendens finns att tillämpa det mer 

avancerade regelverket är för att det historiskt sett skett en utveckling inom ämnet redovisning i 

storstäderna. I denna undersökning ser vi en tendens att det mer avancerade redovisningsregelverket K3 

väljs i de undersökta storstäderna. Vi kan också för hypotesen Storlek konstatera att det i denna 

undersökning ges ett liknande resultat som undersökningen Collin et al., (2009) utförde vilket är att 

inget samband finns mellan hypotesen och val av regelverk.  
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För hypotesen Revisionsbyrå har vi i denna studie kunnat påvisa ett samband med IT vilket inte går i 

linje med Mezias (1990) studie. Utifrån vår undersökning kan vi från våra data konstatera att hypotesen 

Skuldsättningsgrad går i linje med Mezias (1990) studie, vilket är att inget samband kan påvisas mellan 

den uppställda hypotesen och vårt resultat. Denna undersöknings ger inte heller samma resultat som 

Mesiaz (1990) hypotes Storlek där vår undersökning inte kan påvisa ett samband medan Mesiaz (1990) 

studie gör detta. En möjlig anledning till att det enbart är i ett av tre fall som vi kan se likheter mellan 

Mesiaz (1990) undersökning och vår är att studien av Mesiaz (1990) valde att studera amerikanska 

bolag, medan denna undersökning utfördes på svenska fastighetsbolag. 

6.1. Kritik mot tidigare forskning och hypoteser 

Det problematiska med att använda IT i en undersökning som berör fastighetsbolag är att denna teori vid 

tidigare studier om redovisningsval främst undersökt kommunala bolag och den unika press de upplever 

från statlig myndighet. Detta gör de på grund av att de står under hård kontroll och bevakning av flera 

intressenter vilket leder till ett visst redovisningsval. Dock utsätts även privat ägda bolag för press i form 

av kontroller och andra typer av uppföljningar från revisorer, skatteverket och bolagsverket, vilket går i 

linje med det DiMaggio & Powell (1983, s 150) skriver är en av anledningarna till att isoformism sker i 

organisationer. Mezias (1990) menar i sin studie att anledningen till varför IT trots allt kan tillämpas 

analogt till PAT på vinstdrivna företag är IT har samma inverkan på företag som PAT när det gäller 

agentens inverkan på val av redovisningsregelverk.  

 

Det problematiska med att använda PAT som teori i denna undersökning är att den har kritiserats för att 

inte nå upp till att vara en vetenskaplig teori ända sedan den lades fram (Unerman, 2011, s. 303–308). 

Teorin har varit under hård kritik då vissa anser att den saknar en vetenskaplig anknytning. Vissa 

forskare har till och med utryckt att PAT endast består av nonsens (Gray, Kouhy, Lavers, 1995 s. 70). 

Samtidigt fortsätter respekterade forskare inom redovisningsval att både lära ut och tillämpa teorin för 

att förklara val av redovisning (Unerman, 2011, s. 308). Vidare har det i empiriska studier kunnat 

påvisas att det finns stöd för att redovisningsval görs grundat på att en bonus är kopplad till resultatet, 

vilket är vad som uttrycks i Bonusplan hypothesis. Det har även hittats ett visst stöd för att ett visst 

redovisningsregelverk väljs utifrån skuldsättningsgrad, vilket går i linje med Dept covenant hypothesis. 

Därutöver har det hittats ett svagt stöd för att ett visst regelverk väljs för att inte väcka uppmärksamhet 

från allmänheten, vilket stämmer överens med Political cost hypothesis (Bowen, Noreen, Lacey, 1981; 

Fields Lys, Vincen, 2001; Holthausen, 1981)  
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Collin et al. (2009) menar att den argumentation som har uppstått gällande PAT har lett till en 

utveckling där de som förespråkar teorin blivit rent av för självgoda medan de som finns i det andra 

lägret, och som inte förespråkar PAT, har uppvisat ett starkt men ibland obefogat motstånd mot teorin 

(Watts & Zimmerman, 1990; Milne, 2002; Lukka & Mouritsen, 2002; Collin et al. 2009). Trots den 

kritik av PAT som presenterats ovan är teorin ändå intressant att applicera i denna studie på 

fastighetsbolag. Detta eftersom de som förespråkar PAT menar teorin är tillämpbar och att den de facto 

kunnat visa på samband för att förklara redovisningsval och de incitament som leder till ett visst 

regelverk.  

6.2. Kritik mot metodval 

Vårt syfte med denna undersökning var att undersöka om fastighetsbolags val av K-regelverk gick att 

förklaras med hjälp av IT och PAT. Med vår uppsatta forskningsfråga var den metod som bäst kunde ge 

svar på denna frågeställning den kvantitativa metoden, eftersom denna ger en högre generaliserbarhet än 

den kvalitativa. Ett val av en kvalitativ metod skulle ge oss lägre extern validitet eftersom resultatet inte 

i lika stor utsträckning går att generaliseras. En kvalitativ metod skulle kunna ge oss bättre förklaringar 

på underliggande faktorer som påverkar fastighetsbolag val av regelverk men som inte går att utläsa från 

årsredovisningar, däremot skulle populationen som undersökts inte ha varit lika stor på grund av den 

tidsram vi hade.  

 

I vår undersökning påverkades inte generaliserbarheten och den externa validiteten av vårt bortfall på 

grund av att vår urvalsram var specifik för de fastighetsbolag som undersöktes. Detta ledde till ett lågt 

bortfall men påverkade antal undersökta enheter i urvalet vilket innebär att vi inte kunde generalisera 

vårt urval mot hela populationen. 

6.3. Slutdiskussion 

När vårt urval gjordes kunde vi påvisa att en större del av vår population bestod av fastighetsbolag som 

tillämpade K2 (134 stycken) till skillnad från de som tillämpade K3 (66 stycken). Det är möjligt att en 

stor osäkerhet uppstod vid valet av K-regelverken för vår population på grund av de inlåsningseffekter 

ett val av ett K-regelverk innebär. Om ett bolag tidigare tillämpat K2 får det nämligen inte byta till K3 

för att sedan gå tillbaka till K2 (BFNAR 2012:4). En faktor som vi inte beaktat i denna undersökning är 
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vad en tillämpning av K3 regelverket och dess komponentindelning innebär för ett företag, att bytet 

mellan dessa är krångliga. Detta kan vara en anledning till att resultatet i vår studie påverkades.  

6.4. Vidare forskning 

Denna undersökning är kvantitativ och har som syfte att förklara valet av redovisningsregelverk genom 

IT och PAT. På grund av att studien är kvantitativ har den vissa begränsningar. Det vore därför 

intressant att identifiera vissa faktorer som påverkar val av redovisningsval utifrån en kvalitativ 

forskningsstrategi, och från denna strategi finna om det utifrån teorierna går att hitta andra samband som 

inte är möjligt att påvisa i en kvantitativ undersökning. 

 

En liknande studie skulle kunna upprepas men med ett annat urval eller ett försök att vidareutveckla och 

undersöka det studien Collin et al. (2009) presenterar, där de försöker kombinera två olika teorier för att 

vidareutveckla PAT. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning kan vara att genom en kvalitativ forskningsmetod undersöka 

orsaken till varför större bolag tillämpar K2 i högre grad än K3. En förklaring till varför fastighetsbolag 

valt K2 eller K3 har inte getts i denna undersökning. Därför skulle en fortsatt forskning kring detta vara 

intressant med tanke på att K3 är tänkt att vara huvudregelverket medan K2 i realiteten är det regelverk 

som väljs främst. 
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Bilaga 1 – Undersökta bolag 

 

      
K-regelverk Kod Stad Kod Revisionsbyrå Kod 

K2 0 Stockholm 1 PWC 1 
K3 1 Göteborg 2 Deloitte  2 
    Malmö 3 KPMG 3 
    Övrigt 4 EY 4 

      Övrigt 5 
 

 

       
 
 

 Fastighetsbolag Org. Nr. 
K-

regelverk Stad Revisionsbyrå 

Storlek - 
(Omsättn-
ing i tkr.) 

  
  Storlek- 
  (Balans- 
  omslutning             Skuld- 
  Omslutning    sättningsgrad 
  i tkr.)                      i procent 

1 NCC Boende Ursvik AB 556739-6584 1 1 1 23500 6206    0,05 
2 Storaområdet A�by AB 556688-1768 1 1 1 0 128    0,28 
3 Tipton Magnus AB 556617-6201 1 1 1 0 849 0 
4 NCC Boende Fyra AB 556781-7217 1 1 1 0 5287    60,48 
5 NCC Boende  Tre AB 556781-7209 1 1 1 0 1031    9,74 



 B 

6 Bryggvägen Fastighets AB 556839-1956 1 1 1 23 56401    8,99 
7 Tipton Grön AB 556617-6391 1 1 4 0 19461    0 
8 Kristineberg 1:10 Exploatering AB 556471-5752 1 1 1 0 86964    28,8 
9 Tipton Rudolf AB 556617-6250 1 1 4 0 27043    85,68 

10 NCC Property Sexton AB 556793-1083 1 1 1 13400 333699   3 207,64 
11 NCC Property Tjugotre AB 556775-9575 1 1 1 4676 28274    14,08 
12 NCC Property Sex AB 556780-7754 1 1 1 0 4579    47,2 
13 BFI Bäcken AB 556895-2419 1 1 1 0 190    0,26 
14 Kullemark Fastighets AB 556915-6598 1 1 1 0 131    0,66 
15 NCC Property Arton AB 556767-7421 1 1 1 1667 4886    5,78 
16 Akelius Property P AB 556717-6564 0 1 1 30 620    0,01 
17 Akelius Fastigheter i Nyköping AB 556702-9474 0 4 1 0 225    0,0 
18 Ullevi Park 4 Fastighets AB 556870-5791 1 2 4 0 364081    575,99 

19 
Fastighetsaktiebolaget Strömstaden 
AB 556051-7202 0 4 3 123 6913    0,46 

20 Exillum Quinque AB 556687-3906 0 1 3 0 1278    11,54 
21 Hyresbostäder i Katrineholm 2 AB 556895-8432 0 4 3 0 50    0,0 
22 Sarcina VII AB 556895-8440 0 2 3 0 50    0,0 
23 Vexillum Alf AB 556668-4584 0 1 3 0 216    1,17 
24 Hotel Stockholm AB 556031-4303 0 1 3 3 3375    0,0 
25 BYGGMax fastighetsutveckling 7 AB 556757-3133 1 1 1 550 5521    18,17 
26 Lännersta 14:1 Fastighets AB 556791-3818 1 1 1 831 20167    46,56 
27 Hamhus nr 2 AB 556728-7304 1 4 1 42 1023    0,22 
28 Eksjöhem AB 556728-7635 1 4 1 1748 14170    7,7 
29 Hamhus nr 4 AB 556728-7148 1 4 1 0 10097    89,15 
30 Hamhus nr 5 AB 556728-7395 1 4 1 5483 54897    8,76 
31 Hamhus nr 7 AB 556790-5962 1 4 1 0 90    0,0 
32 NRS Förvaltning AB 556576-0633 1 4 1 4411 50253    9,45 
33 Netina AB 556708-0709 1 4 1 3734 7121    0,44 



 C 

34 Netina 2 AB 556748-6070 1 4 1 2885 30211    3,21 
35 Ryhovfastigheter Sverige AB 556747-1536 1 4 1 1 574    0,0 
36 Tidaholms Tryckeri AB 556007-4931 1 2 1 604 744    0,99 
37 Bröderna Nyblom AB 556458-1485 1 3 1 1500 19469    6,46 
38 Bergsjön 11:1 AB 556657-6475 0 2 3 909 5837    14,01 
39 Bergsjön 12:5 AB 556540-1477 0 2 3 4035 37453    8,33 
40 Bergsjön 12:3 AB 556658-8843 0 2 5 3932 20384    3,24 
41 Bergsjön 12:2 AB 556719-8717 0 2 3 8829 65912    4,59 
42 Bergsjön 10:3 AB 556640-5832 0 2 3 8253 52201    4,27 
43 Brage 1 AB 556805-1428   3 3 2729 18378    7,04 
44 A�storp AB 556813-8431 0 2 5 4207 35028    43,77 
45 Guldvingen AB 556941-6638 0 3 5 0 38    0,03 
46 Påarp AB 556467-3878 0 2 5 12238 56016    23,01 
47 Maneten AB 556658-4370 0 3 5 6000 27548    27,28 
48 Sturehill AB 556764-0239 0 3 5 2947 26049    56,12 
49 Fastigheter Sanden AB 556941-6703 0 3 5 2083 25576    145,63 
50 Malmån 1 AB 556807-6094 0 2 5 3259 36848    194,27 
51 Fastighets AB Tyrjärn 11 556864-8090 1 1 1 0 290401    48,35 
52 Cocotte AB 556704-9258 0 1 5 2466 697    0,54 
53 Vexillum FK AB 556667-5962 0 1 3 0 99    0,0 
54 NK Cityfastigheter AB 556023-1267 0 1 3 0 216    1,17 
55 Kaplansbacken AB 556529-4625 1 1 4 0 869    0,0 
56 Familjebostäder Fastighetsnät AB 556715-5386 1 1 4 21167 199305    247,82 
57 Gyllene Ratten Ny AB 556876-3196 1 1 4 3028 391710    0,13 
58 Hemmahamnen Kontor AB 556736-2156 1 1 4 14855 149171    0,0 
59 Stockholmshem_Fastighetsnät AB 556715-5394 1 1 4 24995 200426    0,33 
60 Anser AB 556705-9307 1 1 4 4147 20696    9,72 
61 Bostads AB Hammarbygård 556664-4745 1 1 4 25181 312662    41,56 
62 Svenska Bostäder L-bolag 1 AB 556748-4141 1 1 4 0 5088    0,16 



 D 

63 Fastighets AB Charkuteristen AB 556745-4862 1 1 4 5812 47022    89,72 
64 Fastighets AB Gavia AB 556860-2188 1 1 4 6916 17388    28,45 
65 Fastighets AB Kylrummet 556862-8142 1 1 4 23605 70728    83,81 
66 Fastighets AB Runda Huset 556605-2386 1 1 4 19599 164339    25,85 
67 Fastighets Aktiebolag Styckmästaren 556026-2049 1 1 4 2641 2469    0,58 
68 Fastighetsaktiebolaget Tuben 556048-0328 1 1 4 2087 1266    0,7 
69 Kylfacket Förvaltning Aktiebolag 556566-6111 1 1 4 2465 7887    0,18 
70 Langobardia AB 556681-4470 1 1 4 3024 6044    14,62 
71 Stockholm Norra Station AB 556661-9929 1 1 4 11 1023    0,02 
72 Arenan 9 Norra Fastigheten AB 556862-4182 1 1 4 0 106    0,01 
73 Batteriet Fastighetsförvaltning AB 556178-8968 0 1 2 0 43137    3,34 
74 Batteriet Hus AB 556055-9519 0 1 2 0 3433    2,39 
75 Colonia Fastighet AB 556241-5140 0 1 2 0 1566    0,04 
76 Fastighets AB Krejfast 556804-7764 0 1 2 0 65087    0,0 
77 FastPartner Hammarby Smedby AB 556746-8474 0 1 2 2410 108341    0,0 
78 Fastighets AB Bomullsspinneriet 556680-2186 0 4 2 0 115834    7,58 
79 Fastighets AB Drillsnäppan 556660-5761 0 1 2 0 267060    7,58 
80 Fastighets AB Repslagaregatan 556824-7281 0 1 2 0 27991    36,22 
81 Fastighetspartner Bromma AB 556682-0956 0 1 2 0 314757    10,39 
82 Fastighetspartner Bromsten AB 556356-5810 0 1 2 0 22251    16,79 
83 Fastighetspartner Globen AB 556625-5708 0 1 2 0 23867    7,95 
84 Profundo Fastigheter AB 556152-5592 0 1 2 0 28614    7,58 
85 Fastighetspartner Knivsta-AR AB 556671-8507 0 1 2 0 32045    5,75 
86 Fastighetspartner Lunda AB 556669-0656 0 4 2 0 21006    7,78 
87 Fastighetspartner Norrköping AB 556231-5902 0 4 2 0 23660    2,22 
88 Fastighetspartner Skolfastigheter AB 556661-5521 0 4 2 0 39027    3,4 
89 Fastighetspartner Täby AB 556204-1177 0 1 2 0 75728    7,42 
90 FastPartner Aga 2 AB 556944-3145 0 1 2 0 269367    175,7 
91 Alingsås-Ulricehamn AB 556909-5994 0 2 2 0 397679    48,39 



 E 

92 Bagaren 7 AB 556529-6356 0 3 2 0 23077    52,6 
93 Bredden AB 556876-2917 0 1 2 0 29019    17,21 
94 Bredäng AB 556731-1070 0 1 2 0 73030    38,97 
95 Brista AB 556822-2466 0 1 2 0 23425    9,67 
96 Centrum 13 AB 556664-5700 0 1 2 0 86045    4,08 
97 Ekplantan 2 AB 556664-2723 0 1 2 0 43751    2,98 
98 Fastigheter Märsta AB 556746-6130 0 1 2 0 21664    2,65 
99 Haninge AB 556723-3746 0 1 2 0 127050    9,26 

100 Hässelby AB 556730-8613 0 1 2 0 233974    202,36 
101 Tibro AB 556847-7946 0 1 2 0 22455    3,61 
102 Luntmakargatan 22-34 AB 556877-0076 0 1 2 0 262419    56,93 
103 Målaren 14 AB 556937-4464 0 1 2 0 60396    24,84 
104 Mälardalen AB 556712-1461 0 1 2 0 279034    3,65 
105 Märsta Kontor AB 556822-2474 0 1 2 0 38138    13,01 
106 Rinkeby AB 556731-0296 0 1 2 0 115836    93,33 
107 Ritmallen 1 AB 556664-5726 0 1 2 0 43138    3,75 
108 Sporren 4 AB 556714-2400 0 1 2 0 82273    1,91 
109 Syllen 4 AB 556660-5571 0 1 2 0 152913    13,76 
110 Vinsta Stenskärve AB 556725-8685 0 1 2 0 46723    9,45 
111 Tensta AB 556731-0734 0 1 2 0 95654    53,35 
112 A�lvsjö AB 556731-0619 0 1 2 0 80886    37,3 
113 Geflebostäder AB 556293-7762 0 4 2 0 48822    5,21 
114 Storheden Geflehus AB 556066-0341 0 4 2 0 21512    26,9 
115 Fredriksten Fastighet AB 556096-0840 0 2 2 0 44817    0,52 
116 Gävle Näringen 22:2 AB 556718-2448 0 1 2 0 116463    4,44 
117 Kebarco AB 556006-9584 0 1 2 0 12332    4,75 
118 Batteriet Fastigheter AB 556121-5699 0 1 2 0 25141    3,23 
119 Profundo AB 556199-8146 0 1 2 0 26414    0,35 
120 Mälarporten AB 556417-7201 0 1 2 14319 77473    4,18 



 F 

121 Märsta 1:198 AB 556848-9636 0 1 2 0 2508    21,8 
122 Partnerfastigheter NF AB 556139-1722 0 1 2 0 253880    5,84 
123 Standard Fastighet i Märsta AB 556067-2221 0 1 2 0 20087    1,96 
124 Storheden Invest AB 556047-1087 0 1 2 0 141836    4,87 
125 Sätra Hälsofastigheter AB 556704-8748 0 1 2 0 23900    5,18 
126 Vallentuna Prästgård 1:130 AB 556698-8159 0 1 2 0 103868    2,9 
127 Vallentuna 1 474 AB 556698-8175 0 1 2 0 121568    2,79 
128 Vallentuna 1:7 AB 556698-8100 0 1 2 0 16638    0,97 
129 VATELLUS AB 556549-0538 0 1 2 0 152232    6,93 
130 Vexillum Duo AB 556680-9355 0 1 2 0 66045    7,27 
131 Västerbotten 19 AB 556661-8087 1 1 5 16864 15803    182,07 
132 Bucklan AB 556687-3964 0 4 4 4126 2771    0,94 
133 Segelbåten AB 556733-5822 0 1 4 2706 10958    20,25 
134 Hackspettet AB 556726-1598 0 1 4 4435 27020    62,1 
135 Bålgetingen AB 556932-8247 0 3 4 2210 9771    20,18 
136 Stattena AB 556932-8205 0 3 4 4962 2661    7,95 
137 Kalmarcentrum AB  556525-7747 0 4 4 15208 63265    3,45 
138 Hasseln AB 556817-4303 0 1 4 2325 16829    89,51 
139 Amerika AB 556679-8178 0 3 4 2119 19544    14,03 
140 Bostäder Kalmar AB 556111-7846 0 4 4 18807 87200    871 
141 Eneborgen AB 556682-2556 0 3 4 4183 37221    22,84 
142 Fjärilsvingen AB 556679-8202 0 3 4 4480 34334    1,02 
143 Furutorp AB 556682-2606 0 3 4 1420 13081    129,81 
144 Goblet AB 556695-2189 0 4 4 2554 18790    4,17 
145 Helsingborgsmalen AB 556679-8426 0 3 4 2897 30770    3,98 
146 Holländaren AB 556682-2523 0 3 4 1161 9333    92,33 
147 Häxan AB 556659-3843 0 3 4 3885 44775    21,5 
148 Imse AB 556679-8434 0 3 4 5505 549866    548,86 
149 Ljuset AB 556871-8059 0 3 4 4134 45103    883,37 



 G 

150 Malm AB 556723-6442 0 3 4 30915 247292    3,17 
151 Munken AB 556679-8210 0 3 4 4014 34812    347,11 
152 Norge AB 556682-2598 0 3 4 1930 18262    23,09 
153 Pigan AB 556682-2218 0 3 4 811 7559    73,84 
154 Pålsjö AB 556094-9504 0 3 4 7961 47500    1,79 
155 Skåne Delägare AB 556904-9546 0 3 4 937 171    0,99 
156 Stenkronan AB 556682-2507 0 3 4 701 6245    61,45 
157 Söderfuran AB 556793-0770 0 3 4 930 2912    8 
158 Tunnan AB 556679-8228 0 3 4 1853 16394    162,94 
159 O�stergötland 1 AB 556880-3448 0 4 4 83 7679    111,93 
160 Skorpionen AB 556813-7615 0 1 4 996 7289    118,51 
161 Cityfastigheter AB 556761-8029 0 1 4 9045 108675    5,86 
162 Enheten AB 556299-6388 0 4 4 12686 146681    5,42 
163 Fålhagen AB 556713-4100 0 4 4 17685 171348    3,95 
164 Bikupan AB 556650-2638 0 3 4 4181 13135    3,18 
165 O�stkalmar AB 556474-1956 0 4 4 20339 48406    0,63 
166 Borgskölden AB 556718-4436 0 3 4 1141 16344    16,74 
167 Idrottsplatsen AB 556930-1194 0 4 4 3140 14785    127,57 
168 Långsjöbo AB 556895-0355 0 1 4 5678 76760   1 534,2 
169 Lärlingsplatsen AB 556878-0877 0 4 4 4540 40375    281,34 
170 Bärnstenen AB 556709-6663 0 4 4 7558 91139    10,95 
171 Försommarparken AB 556659-9170 0 1 4 794 200    1 
172 Sannegård AB 556613-4218 0 1 4 12004 150411    12,63 
173 Polarhus AB 556214-2298 0 4 4 10938 100925    10,51 
174 Rådgivaren AB 556787-9878 0 1 4 29543 386588   3 864,88 
175 Samfast Knivsta AB 556859-2231 0 4 4 17994 334443   6 687,86 
176 Samfast Västerås AB 556856-2978 0 4 4 27087 308027    32,39 
177 Sigtuna Vårdfast AB 556858-8098 0 1 4 27768 315421    25,59 
178 Sävja AB 556749-3092 0 4 4 8847 115236    12,48 



 H 

179 Umeå Samhold AB 556709-6622 0 4 4 0 181901    0,0 
180 Valsta AB  556864-7308 0 4 4 0 29487    36 
181 Vit AB 556895-0348 0 4 4 35028 355663   7 112,26 
182 Bysten AB 556631-7557 0 1 4 1973 24436    0,62 
183 Sätra AB 556286-6086 0 1 4 3986 31698    0,38 
184 Brighthome Sweden AB 556611-9177 0 1 5 0 17910    0,0 
185 Förvaltning AB 556558-9685 1 1 5 1096 62180    0,0 
186 Gruppen AB 556586-2199 1 4 5 9357 335159    0,61 
187 Gruppen i Enköping AB 556710-5902 1 4 5 15163 120743    21,8 
188 Gruppen i Gävle AB 556710-5910 1 4 5 19706 170078    39,45 
189 Gruppen i Stockholm AB 556367-0057 1 1 5 10303 82421    4,83 
190 Fastighets AB Municipet 556727-8121 1 4 5 9323 99400    2,69 
191 Gruppen i Söderhamn AB 556716-4099 1 4 5 1440 7861    26,01 
192 Gruppen Bostäder AB 556717-0062 1 1 5 14929 142991    130,67 
193 Gruppen i Södertälje AB 556564-9828 1 1 5 5172 48283    26,28 
194 M2 Forum AB 556624-2466 1 1 5 1552 228562    18,9 
195 Fastighets AB Agraffmuren 556729-7394 1 4 1 3348 10982    2,55 
196 Bryggaregården AB 556336-6086 1 4 1 12150 62058    0,67 
197 TGS Fastigheter nr 3 AB 556681-1435 1 4 1 12994 193871    40,73 
198 Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 556831-8348 1 4 4 540 7081    7,62 
199 Uppsalahem Elmer AB 556862-0453 1 4 4 1951 9771    26,92 
200 JSB Fastighets AB 556838-6014 1 4 3 0 197    0,94 
201 JSB Project i Malmö AB 556616-4967 1 3 3 624 7836    1,84 

 


