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Handledare:  Peter W Jönsson 
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Redovisningsregelverk, K2, K3 

Syfte:  Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- 

respektive K3-regelveket medför några ekonomiska 

konsekvenser för fastighetsbolag. 

Metod:  Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer 

en kvantitativ forskningsmetod. Uppsatsens undersökning är 

uppdelad i två delar vars underlag kommer från 109 

fastighetsbolags årsredovisningar.  

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i teorin om ekonomiska 

konsekvenser, i form av förändringar i bokslutsposter samt 

nyckeltal, och teorin om redovisning som social konstruktion för 

att studera och förklara resultatet.  

Empiri:  Studiens första del studerar årsredovisningar från fastighetsbolag 

som bytt regelverk från K2 till K3. Den andra delen studerar 

vidare årsredovisningar från ett urval fastighetsbolag som 

antingen tillämpar K2- eller K3-regelverket.  

Resultat:  Undersökningen pekar på att det finns ekonomiska konsekvenser 

av de både regelverken. Studien visar att de ekonomiska 

konsekvenserna tenderar att vara individuella, och bero på 

faktorer i det enskilda bolaget, och inte vara av generell karaktär.  

  



 

 

Abstract  

Title: Accounting regulation framework – Something that leads to 

economic consequences? 

Seminar date:  2017 – 06 – 02 

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, 15 University Credits Points (UCP). 

Authors:  Josefin Carlsson, Ingrid Hagnelius and Erik Isberg 

Advisor:  Peter W Jönsson 

Key words:  Economic consequences, Real estate companies, Accounting 

regulation, K2, K3 

Purpose:  The purpose of this project is to study whether accounting 

according to the K2- or K3-regulation framework has any 

economic consequences for real estate companies. 

Methodology:  The project is based on a deductive research approach and 

follows a quantitative research method. The survey is divided 

into two parts whose material comes from 109 real estate 

companies’ annual reports.  

Theoretical perspectives:  The paper is based on the theory of economic consequences, in 

terms of changes in financial statements and key performance 

indicators, and the theory of accounting as a social construction 

in order to examine and describe the result.  

Empirical foundation:  The first part of the survey examines annual reports from real 

estate companies that have changed their regulation framework 

from K2 to K3. The second part examines annual reports from a 

selection of real estate companies that either apply the K2- or K3-

regulation framework.  

Conclusions:  The survey indicates that there are economic consequences of the 

two regulation frameworks. However, it does not show any 

economic consequences of a general nature. They tend to be 

individual and depend on elements in the individual company. 
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Kapitel 1 Inledning 

I det första avsnittet av uppsatsen presenteras en kort bakgrund till varför K-regelverken 

kommit till och vad som lett till att de ser ut som de gör idag. Detta leder vidare till en 

diskussion kring problematiken för fastighetsbolag vars redovisning påverkas väsentligt 

beroende på vilket regelverk som de väljer att tillämpa. Problemdiskussionen mynnar sedan 

ut i uppsatsens frågeställning och syfte. I avsnittets avslutande stycken beskrivs författarnas 

förväntningar samt vilka avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

Frågan angående hur reglerad redovisning bör vara är ingen enkel fråga. Den delar ofta upp 

folk i olika läger, de som tror på hårdare reglering, och de som vill låta marknadens 

efterfrågan styra redovisningen helt utan reglering. Efter varje stor redovisningsskandal höjs 

rösterna för hårdare reglering, och ofta svarar organisationerna eller myndigheterna som 

överser redovisningsregler med tuffare regler (Rimmel et al., 2016). Men är detta verkligen 

ett bra sätt att utveckla redovisningsregler? Får organisationerna och myndigheterna 

tillräcklig tid på sig för att utreda de möjliga ekonomiska konsekvenserna av de nya reglerna? 

Enligt Hines (1989), som undersökt amerikanska FASB:s projekt för att utveckla ett 

sammanhängande paket av redovisningsstandarder, kan utvecklandet av redovisningsregler 

egentligen vara ett sätt för redovisningsprofessionen att upprätthålla sin trovärdighet i tider då 

förtroendet för professionen dalat. 

Det är inte bara i USA som det dragits igång stora projekt som syftar till att ta ett 

helhetsgrepp om redovisningen. Detta har gjorts även på internationell nivå av IASB (Deegan 

& Unerman, 2011). IASB har som mål att utveckla standarder för att öka redovisningens 

kvalitet och trovärdighet, samt att göra redovisning internationellt jämförbar genom att skapa 

regler som kan användas över hela världen. För att göra detta har de utvecklat IFRS, ett 

regelverk som krävs eller tillåts för noterade bolag i många länder (IFRS Foundation, 2017). 

EU har länge försökt harmonisera redovisningsreglerna mellan de olika medlemsländerna, 

men med ytterst begränsad framgång. År 2002 beslutade EU-parlamentet istället att IASB:s 

IFRS-regelverk skulle gälla för alla noterade bolag inom unionen (Rimmel et al., 2016).  
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Detta regelverk, som började gälla från år 2005, har i Sverige inte bara fått konsekvenser för 

börsnoterade bolag. Regelverket var alltför avancerat för mindre företag och på grund av 

detta inledde BFN år 2004 det projekt som senare blivit känt som K-projektet. Ett regelverk 

skulle skapas för varje kategori av företag. Vilken kategori ett företag tillhör beror på storlek 

och företagsform. Företagen kan sedan välja att tillämpa antingen det regelverk som gäller för 

deras kategori eller välja att tillämpa ett mer avancerat regelverk. K-regelverken skulle även 

sätta ett stopp för det tidigare problemet att företag kunde välja, rekommendation för 

rekommendation, om de ville tillämpa ett mer avancerat alternativ än de egentligen behövde i 

syfte att uppnå eftersträvade effekter i redovisningen. BFN har nu delat upp företag i 4 olika 

kategorier; K1 – enskilda näringsidkare och handelsbolag, K2 – mindre aktiebolag och 

ekonomiska föreningar, K3 – större aktiebolag som inte ska tillämpa IFRS, små publika 

aktiebolag samt moderföretag i större koncerner, K4 – Koncernredovisning i IFRS-företag 

(BFN - Bokföringsnämnden, 2016d). 

K3 är huvudregelverket som K2 sedan utgår ifrån. Det reglerar hur både årsredovisning och 

koncernredovisning ska upprättas. Detta betyder att det ska användas av alla aktiebolag som 

upprättar finansiella rapporter enligt årsredovisningslagen, om bolaget inte räknas som 

mindre och därmed kan få upprätta årsredovisning enligt det förenklade regelverket K2 (BFN 

- Bokföringsnämnden, 2016b). 

Fastighetsbranschen är en av de branscher vars redovisning påverkats mest av de nya 

regelverken. Detta då redovisning av fastigheter är en av de frågor där K2 och K3 skiljer sig 

åt som mest. I K2 ses en byggnad som en enhetlig anläggningstillgång medan i K3 skall alla 

väsentliga delar som brukas på olika sätt delas in i komponenter (Grant Thornton, 2017). 

Skillnaderna mellan hur fastigheter behandlas i K2- respektive K3-regelverket rör förutom 

komponentavskrivningar även uppskrivning, nedskrivning, uppskjuten skatt samt 

tilläggsupplysningar. Fastighetsbolag som väljer K3 gör ofta detta på grund av att K3 anses 

ge en mer rättvisande bild av fastigheters värde, men samtidigt betyder K3 normalt att 

arbetsbördan för bolagets ekonomiavdelning ökar (Lundén, 2014). 

Ger K3 en mer rättvisande bild av fastigheters värde än K2 betyder det att de fastighetsbolag 

som väljer att redovisa enligt K2 inte redovisar ett så rättvisande värde på sina fastigheter 

som möjligt. Vad får det egentligen för ekonomiska konsekvenser att vissa fastighetsbolag 

slipper redovisa ett rättvisande värde på sina fastigheter, medan andra gör det? Denna uppsats 

avser att undersöka precis detta. Genom att studera utvalda nyckeltal för fastighetsbolag som 
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använder de olika regelverken undersöker uppsatsen om det går att urskilja ett samband 

mellan val av regelverk och olika nyckeltals värde. 

 

1.2 Frågeställning 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion har följande frågeställning formulerats;  

- Medför redovisning i enlighet med K2- respektive K3-regelverket några ekonomiska 

konsekvenser för fastighetsbolag?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera huruvida det finns några ekonomiska konsekvenser 

av att redovisa enligt K2- respektive K3-regelverket för fastighetsbolag. Uppsatsen utreder 

hur utvalda finansiella nyckeltal samt bokslutsposter förändras för fastighetsbolag mellan de 

två regelverken, samt om dessa förändringar går att generalisera och knyta till det regelverk 

som används. 

 

1.4 Våra förväntningar   

Bundet kapital i form av fastigheter är en stor post i fastighetsbolags finansiella rapporter. 

Redovisning av fastigheter är som ovan påpekats en aspekt som skiljer sig väsentligt åt 

mellan K2- och K3-regelverket. På grund av detta tror författarna att en undersökning baserad 

på nyckeltal som påverkas av skillnaderna regelverken emellan kommer att kunna påvisa 

ekonomiska konsekvenser av tillämpandet av K2- respektive K3-regelverket för 

fastighetsbolag. Författarna tror dock att individuella skillnader mellan fastighetsbolag kan 

göra det svårt att finna helt entydiga konsekvenser av regelverken. Författarna vågar inte 

heller gissa ifall de ekonomiska konsekvenserna är så väsentliga att slutsatsen kan appliceras 

på företag utanför fastighetsbranschen.  

 

1.5 Avgränsningar 

För att begränsa uppsatsens omfång har flera avgränsningar gjorts. Uppsatsen behandlar bara 

företag som klassas som mindre aktiebolag och därmed ska använda regelverket K2, men 

frivilligt kan välja att tillämpa ett mer avancerat regelverk. Vidare studeras endast de 
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ekonomiska konsekvenser som K2- och K3-regelverken leder till i dessa bolag. Detta görs 

genom att ett antal nyckeltal och bokslutsposter analyseras. Eventuella långtgående 

konsekvenser som regelverken skulle kunna leda till, exempelvis fastighetsbubblor, samt 

vilka grupper detta kan påverka, analyseras inte. Som redan nämnts behandlar uppsatsen 

endast konsekvenserna inom en enda bransch, fastighetsbranschen. Inom redovisning av 

fastigheter är en viktig del hur själva värderingen av fastigheter görs. I denna uppsats studeras 

endast hur detta ska ske rent redovisningsmässigt, inte alls hur detta görs rent praktiskt. 

Denna uppsats analyserar heller inte varför fastighetsbolag valt det ena eller andra 

regelverket, utan endast de ekonomiska konsekvenserna av det val som gjorts. 
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Kapitel 2 Metod 

I det andra avsnittet presenteras uppsatsens forskningsansats, forskningsmetod, val av teori, 

val av nyckeltal, datainsamling samt val av forskningsdesign. Vidare presenteras även hur 

studiens undersökning har utförts. Avsnittet avslutas med en genomgång av uppsatsens 

trovärdighet, där uppsatsens validitet, reliabilitet och källor diskuteras. 

 

2.1 Företagsekonomisk forskningsmetod 

2.1.1 Forskningsansats  

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det två grundläggande forskningsansatser, den 

deduktiva och den induktiva ansatsen. Ansatserna beskriver förhållandet mellan teori och 

empiri. Den deduktiva och den induktiva ansatsen beskrivs ofta som motsatser till varandra. 

Vid företagsekonomisk forskning ligger forskningsansatsen till grund för forskningsmetoden, 

som avser den allmänna inriktningen på genomförandet av forskningsstudien (Bryman & 

Bell, 2011).  

Uppsatsen kommer att ha sin utgångspunkt i den deduktiva ansatsen, som säger att forskaren 

utgår från teorier för att förklara hypoteser och idéer. Studien kommer utgå från den 

teoretiska referensramen för att undersöka och förklara huruvida redovisningsregelverk har 

någon inverkan på ett företags nyckeltal och bokslutsposter. Vid en deduktiv forskningsansats 

använder forskare sig främst av den kvantitativa forskningsmetoden. Metoden framhåller 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Vidare innehåller den ett deduktivt 

synsätt mellan teori och forskning, där vikt ligger på teoriprövning (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.1.2 Kvantitativ forskningsmetod  

För att besvara studiens frågeställning och syfte har information från fastighetsbolags 

årsredovisningar tagits fram. Dessa har sedan använts för att beräkna nyckeltal för att studera 

vilka ekonomiska konsekvenser som kan påvisas i redovisningen. Forskningsmetoden som 

valts är därmed kvantitativ forskningsmetod. Metoden handlar i själva verket om framtagande 

av kvantitativ data för att besvara en frågeställning (Muijs, 2004).  

Den kvantitativa forskningsprocessen utgörs av elva utmärkande steg. En generalisering av 

stegen är att en undersökning utgår från en teori för att skapa hypoteser att undersöka. Val av 
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undersökningsdesign specificeras därefter innan urval görs och undersökningen genomförs 

för att sedan mynna ut i en analys av data för att få fram ett resultat och en slutsats (Bryman 

& Bell, 2011).  

 

 

Figur 1. Den kvantitativa forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011, p.163) 

 

 

  

11. Formulering av resultat och slutsatser

10. Resultat/ slutsatser

9. Analys av data

8. Bearbetning av data

7. Tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling

6. Val av respondenter

5. Val av platser där forskningen ska göras

4. Utformning av mått på begreppen

3. Undersökningsdesign

2. Hypotes

1. Teori



7 

 

2.2 Val av teori 

De teorier som valts tillhör alla gruppen kritiska redovisningsteorier. Kritiska 

redovisningsteorier har alla den gemensamma utgångspunkten att redovisningsregler leder till 

konsekvenser, inte bara för redovisningen i sig, utan längre än så (Rimmel et al., 2016). 

Denna uppsats undersöker vilka ekonomiska konsekvenser K2- och K3-regelverken leder till 

och utgår därför från kritiska redovisningsteorier och de antaganden om längre gående 

konsekvenser som görs där. De specifika kritiska teorierna som används är teorin om 

ekonomiska konsekvenser samt teorin om redovisning som en social konstruktion. Zeffs teori 

om ekonomiska konsekvenser förväntas tillsammans med nyckeltalen kunna ge en ganska 

klar bild av de ekonomiska konsekvenser som K2- och K3-regelverken leder till för 

fastighetsbolag. Teorin om redovisning som en social konstruktion bidrar till att det sedan går 

att ta analysen ett steg längre och även undersöka mer hur och varför dessa regelverk 

utvecklats och hur de behåller sin legitimitet. Teorin bidrar även till att ge en ökad förståelse 

för hur denna undersökning eventuellt kan bidra till en bättre förståelse av de ekonomiska 

konsekvenser som redovisning kan leda till överlag, och inte bara i svenska fastighetsbolag 

som väljer K2- eller K3-regelverket. 

 

2.3 Val av nyckeltal 

I syfte att ta reda på vilka nyckeltal som skulle vara bäst lämpade att studera utfördes en 

förundersökning. Undersökningen utfördes med en tvärsnittsdesign där all data hämtades från 

årsredovisningar för året 2015. Ett obundet slumpmässigt urval gjordes där tio fastighetsbolag 

som redovisar enligt K2-regelverket samt tio som redovisar enligt K3-regelverket valdes ut. 

Ett obundet slumpmässigt urval är enligt Bryman och Bell (2011) en typ av sannolikhetsurval 

där varje enhet i den utvalda populationen har lika stor chans att komma med i urvalet. För att 

slumpa fram vilka bolag som skulle ingå i urvalet användes sidan Mini webtools tjänst 

Random name picker (Random Name Picker - Quickly Pick A Random Name, 2017). Ett 

stort spektrum av nyckeltal och bokslutsposter studerades för att få en uppfattning om vilka 

som var intressanta och möjliga att ta med i undersökningen. Då uppsatsen syftar till att 

undersöka de ekonomiska konsekvenser K2- samt K3-regelverken leder till för svenska 

fastighetsbolag, valdes nyckeltal och bokslutsposter ut, dels för att de är intressanta för 

branschen ifråga, dels på grund av att de är värden som de olika regelverken kan förväntas ha 

en effekt på. Förundersökning ledde till insikten att många nyckeltal, som förväntades vara av 

intresse, ej kunde beräknas och jämföras på ett pålitligt sätt. Driftavkastning eller driftnetto är 
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exempel på sådana nyckeltal. Bolagen ställde upp sina resultaträkningar på olika sätt, och för 

vissa bolag gick det inte att separera driftskostnaderna från övriga kostnader. Då bolagens 

driftnetto inte gick att få fram föll även totalavkastning bort eftersom en av dess komponenter 

är driftnetto. Verklig soliditet visade sig inte heller vara möjligt att beräkna för alla bolag, då 

det inte alltid fanns information om fastigheternas verkliga värde. Detta eftersom det endast 

är krav på att K3-bolag skall lämna en upplysning om verkligt värde. K2-bolag kan förvisso 

välja att lämna en upplysning om verkligt värde, men då det inte är något krav, är det få som 

väljer att göra det. De nyckeltal och bokslutsposter som ansågs vara lämpliga för 

undersökningen och möjliga att få fram för samtliga bolag, redovisas under rubrik 3.4 

Nyckeltal och bokslutsposter. Det är viktigt att beakta att dessa nyckeltal inte täcker in alla 

ekonomiska konsekvenser regelverken kan leda till. Genom att analysera dessa nyckeltal 

prioriteras ekonomiska konsekvenser framför andra sociala konsekvenser.  

 

2.4 Datainsamling 

Inspiration och information har hämtats från ett brett spann av litteratur. För att få en bred 

förståelse för ämnet gicks relevant litteratur igenom. Denna i form av artiklar, institutionalia 

samt tidigare uppsatser. Intresset väcktes för regelverkets konsekvenser för fastighetsbolag 

och idén om att detta kunde undersökas med hjälp av nyckeltal. 

Studien har sin grund i sekundärdata som granskats och analyserats. Enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) är sekundärdata information som har samlats in i ett annat syfte än som 

underlag för den studie där den används. Finns det relevant och tillförlitlig sekundärdata 

tillgänglig kan det vara en god idé att använda denna, då detta är betydligt mindre 

tidskrävande än att generera nya data (Lundahl & Skärvad, 1999). De sekundärdata som 

använts i denna studie består exempelvis av finansiella rapporter, facklitteratur, vetenskapliga 

artiklar, svenska lagar och rekommendationer samt av branschorganisationers uttalanden.  

Datainsamling har främst skett genom databasen LUBsearch där relevant litteratur för studien 

funnits. Sökord som främst använts har varit; economic consequences, kvantitativ 

forskningsmetod, finansiell rapportering K2 och K3, Fastighetsbolag K2, K3, 

komponentavskrivningar, Ruth Hines, Stephen Zeff. I vissa fall har även källor till relevant 

litteratur granskats för att få en ännu djupare förståelse. Utöver ovanstående har svensk 

lagstiftning och rekommendationer samt branschorganisationers uttalanden granskats för att 

se vad som skiljer regelverken åt. 
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För att finna lämpliga fastighetsbolag till studien har databasen Retriever Business 

(Affärsinformation – Retriever Sverige, 2016) använts. Sidan fungerar som en sökdatabas för 

företagsinformation där både finansiell information och övrig bolagsinformation finns 

samlad. Genom att lämpliga sökkriterier ställdes in tog databasen fram de bolag som ansågs 

intressanta.  

 

2.5 Forskningsdesign 

En uppsats forskningsdesign relaterar till den ram för insamling och analys av data som 

används. Valet speglar vilka prioriteringar som gjorts angående aspekter av 

forskningsprocessen. Med andra ord vilken vikt som läggs vid kausala samband mellan 

variabler, generalisering av större populationer, förståelse av olika beteenden och dess 

betydelse i specifika situationer eller uppskattning av olika företeelser över tid och de 

korrelationer som finns mellan dem (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) redogör 

för fem olika former av forskningsdesign; experimentell design, tvärsnitts- eller 

surveydesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design.  

För undersökningen har en tvärsnittsdesign samt en longitudinell design valts att tillämpa. En 

tvärsnittsdesign innebär att data samlas in för ett urval av en stor population, vid en viss 

tidpunkt, för att upprätta en uppställning av kvantitativ eller kvantifierbar data med koppling 

till flertalet variabler. Därefter genomförs en analys av data i relation till variablerna för att 

upptäcka eventuella sambandsmönster. Longitudinell design är en vidare utveckling av 

tvärsnittsdesignen där granskningen sker vid mer än ett tillfälle för att kartlägga förändringar 

över tid (Bryman & Bell, 2011). Undersökningen i denna uppsats består av två olika delar där 

ett urval av årsredovisningar för svenska fastighetsbolag i Sverige studeras för att upptäcka 

eventuella sambandsmönster mellan olika nyckeltal och tillämpat redovisningsregelverk. Till 

den ena delen har designvalet gjorts med bakgrund av att två olika års årsredovisningar 

kommer studeras då undersökningen behandlar bolag som genomfört ett regelverksbyte. 

Denna del av undersökning har således en longitudinell design. Undersökningens andra del 

behandlar ett större urval av bolag under ett år, 2015, och klassas därav som en 

tvärsnittsundersökning. 
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2.5.1 Den kvantitativa undersökningen 

Uppsatsens kvantitativa undersökning bygger på en analys av fastighetsbolags finansiella 

rapporter. Undersökningen har delats in i två delar som studerar två olika urval. I första delen 

av undersökningen ingår bolag som övergått från K2- till K3-regelverket. Syftet med studien 

har varit att undersöka om det finns ekonomiska konsekvenser, genom att studera skillnader i 

utvalda nyckeltal och bokslutsposter mellan åren då bolagen bytt regelverk. Även andra delen 

av undersökningen syftar till att undersöka iakttagbara skillnader i utvalda nyckeltal, men 

studerar bolag som antingen tillämpar K2-regelverket eller K3-regelverket. 

Efter att valet av forskningsmetod, forskningsdesign och teori gjorts specificerades vilka 

ekonomiska konsekvenser som ämnades till att undersökas. Därefter specificerades 

urvalskriterier för att få fram bolag att studera. Kriterierna grundas på de gränsvärden som 

kategoriserar ett mindre bolag och som därav har möjligheten att välja vilket av de två 

regelverken K2 eller K3 de vill redovisa efter. Vidare har enbart bolag med en 

nettoomsättning mellan 50-80 miljoner studerats. Detta kriteriet valdes då det eftersträvades 

att inte ha ett allt för stort omsättningsintervall då jämförelser mellan bolagen skulle göras. 

För att finna de bolag som skulle inkluderas i undersökningen användes databasen Retriever 

Business (Affärsinformation – Retriever Sverige, 2016). Här ställdes önskade sökkriterier in 

för att få fram samtliga bolag som ansågs vara av intresse. Vidare gicks samtliga bolags 

årsredovisningar igenom för att identifiera vilket regelverk bolagen tillämpade både år 2014 

och år 2015. Därefter gjordes en genomgång av samtliga bolag för att eliminera eventuella 

bolag som inte är intressanta för undersökningen, vilka specificeras under rubriken 2.5.1.1 

Bortfall undersökning del två.  

En sammanställning av valda nyckeltal och bokslutsposter gjordes sedan för de bolag som 

var relevanta för undersökningen. Studien gjorde därefter två urval som granskades och 

analyserades var för sig. 

Till studiens första del, bolag som bytt regelverk, skapades genomsnittsvärden för de båda 

åren för att det skulle gå att jämföra dessa. På grund av att samma bolag inkluderas båda åren 

ansågs genomsnittsvärden vara en bra jämförelsemetod, trots skillnaderna i omsättning och 

liknande mellan de olika bolagen. För att studera konsekvenserna ännu mer ingående har 

jämförelsetalen för tidigare år i den senare årsredovisningen, då bolaget bytt till K3, jämförts 

med tidigare års utgående värden, då enligt K2. I denna vidare studie har dock enbart två 

bolag varit möjliga att granska på grund av K3-regelverkets lättnadsregel för mindre bolag, 
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som innebär att mindre bolag inte behöver räkna om jämförelsetalen vid regelverksbyte (BFN 

- Bokföringsnämnden, 2016b). 

För studiens andra del, bolag som tillämpar antingen K2 eller K3, togs minimum, maximum 

samt kvartilvärden fram för urvalet. Detta för att ge en bättre bild av hur de olika grupperna, 

fastighetsbolag som tillämpar K2 respektive K3, faktiskt ser ut och hur värdena fördelar sig 

bland de olika bolagen inom grupperna. Undersökningen tog utgångspunkt i studiens första 

del för att granska om samma ekonomiska konsekvenser gick att se även för detta urval. 

Bokslutsposterna som redovisats i absoluta tal i del ett av undersökning tas inte med i del två. 

I del två användes istället bara nyckeltal, som visar relativa förhållanden mellan poster i 

bolagens rapporter. Detta gjordes eftersom de absoluta talen kan skilja sig oerhört mellan de 

enskilda bolagen i urvalet, vilket gör det meningslöst att försöka jämföra och generalisera 

dessa. Nyckeltal ansågs vara ett bättre sätt att analysera generella mönster mellan de bolag 

som använder de olika regelverken. 

I analysen analyseras sedan dessa värden och förhållanden dem emellan för att undersöka om 

vilket regelverket som tillämpats lett till ekonomiska konsekvenser. 
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Figur 2. Uppsatsens urvalskriterier 

 

2.5.1.1 Bortfall undersökning del två 

Det totala antalet fastighetsbolag enligt nämnda urvalskriterier utgjordes av 154 bolag. Av 

dessa har 52 stycken tagits bort, då de riskerar att snedvrida resultatet av undersökningen. 

Detta betyder att undersökningen tillslut omfattar 102 bolag. Nedan följer en lista över 

bortfallet som inkluderar en förklaring till varför dessa bolag inte ingår i undersökningen.  

• 28 st. - Bolag som redovisar enligt annat regelverk (RFR2). 

• 8 st. - Bolag som bytt från ett av regelverken till det andra. Sju har bytt från K2 till K3 

och ett har bytt från K3 till K2. De sju bolagen som bytt från K2 till K3 analyseras i 

undersökning del ett och inkluderas därför inte i urvalet för undersökning del två. 

 

 

Urvalskriterier

• Bolagsform: Aktiebolag

• Nettoomsättning: 50-80 miljoner

• Fastighetsbranschen - Uthyrning och förvaltning av fastigheter 

• Antal anställda: Under 49

• Ej registrerade i börslistor

• År: 2014 & 2015

Identifierad 
population

• Antal fastighetsbolag som teoretiskt kan välja mellan K2 och K3: 7328 bolag

• Antal fastighetsbolag enligt ovanstående intervall: 154 bolag

• Relevanta för vår undersökning (del 1): 7 bolag

• Relevanta för vår undersökning (del2): 102 bolag

Undersökta 
variabler

• Soliditet 

• Räntabilitetsmått

• Avskrivningar

• Årets resultat

• Tillgångar
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• 7 st. - Bolag som inte äger fastigheter båda åren. 

o Tre bolag äger inga fastigheter under något av åren. 

o Ett bolag har sålt samtliga fastigheter under år 2015 (bestod av mark som var 

redovisad till 2 000 SEK) 

o Ett bolag äger inga fastigheter direkt utan endast andelar i en 

bostadsrättsförening, vilket då klassas som en finansiell anläggningstillgång. 

o Ett bolag är egentligen ett entreprenadföretag. Fastigheterna är bokförda som 

exploateringsfastigheter under omsättningstillgångar. 

o Ett bolag bedriver byggverksamhet och har fastigheterna bokförda som 

pågående arbeten. 

• 4 st. - Bolag med brutet räkenskapsår. 

• 3 st. - Bolag som bytt regelverk för sent. Har ej bytt till K2, K3 eller RFR2 vid det 

räkenskapsår som påbörjats efter 2013-12-31. 

• 2 st. - Bolag där det saknas årsredovisning för ett av åren. 

 

2.6 Uppsatsens trovärdighet 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet berör enligt Bryman och Bell (2011) ”Frågan om huruvida resultaten från en 

undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de 

påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser” (Bryman & Bell, 2011, pp.62–63).  

Uppsatsens data är både lagmässigt reglerad och granskad av en revisor. Alla undersökta 

bolag omsätter mer än 3 Mkr och har en balansomslutning större än 1,5 Mkr, vilket innebär 

att samtliga bolag är revisorspliktiga (Bolagsverket, 2017).  

Med detta i åtanke bör variationerna vara små, en liknande undersökning som granskar 

samma år skulle med stor sannolikhet få ett mycket snarlikt resultat. Dock finns alltid risken 

att undersökningen innehåller räknefel och att en ny undersökning därmed skulle leda till ett 

annat resultat. I bortfallet återfinns två bolag där det saknas årsredovisning för ett av de 

undersökta åren. Även om dessa bolags årsredovisningar skulle bli tillgängliga bör detta inte 

påverka undersökningen i väsentlig grad, då undersökningen omfattar så pass många bolag.  

För de undersökta bolagen verkar trenden vara ett skifte från K2- till K3-regelverket. Av de 

sju bolagen som bytte från K2 till K3 räkenskapsåret 2015 valde två att räkna om 
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jämförelsetalen för år 2014. Ingen av dessa räknade om jämförelsetalen från tidigare år. Det 

är därför osannolikt att jämförelsetalen för år 2014 kommer att kunna analyseras för bolag 

som byter till K3 senare. 

 

2.6.2 Validitet 

Ett av de viktigaste forskningskriterierna inom kvantitativ forskningsmetod är validitet 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt Bryman & Bell handlar validitet om ”en bedömning av 

om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte” (Bryman & 

Bell, 2011, p.63). 

Uppsatsen håller sig till väletablerade nyckeltal för att analysera data och begreppsvaliditeten 

bedöms därför vara god. Begreppen som använts i undersökningen har en lång historia inom 

redovisning och finansiell analys och trovärdiga källor uppger att de är relevanta för 

fastighetsbolag. 

Den interna validiteten berör frågan om det verkligen finns ett kausalt förhållande mellan två 

eller fler undersökta variabler (Bryman & Bell, 2011). Vid hypotesprövningar kan det vara 

svårt att skilja statistiska samband och orsakssamband. Här avses att observerade samband 

mellan variabler inte alltid är det verkliga sambandet utan snarare ett skenbart samband 

(Lundahl & Skärvad, 1999). I detta fall är variablerna K2 respektive K3 samt nyckeltal och 

bokslutsposter. Det finns många variabler som kan påverka ett företags nyckeltal och 

bokslutsposter. Det är därför svårt att vara säker på att de ekonomiska konsekvenser som kan 

skådas i undersökningen beror på de undersökta variablerna. Genom att dels undersöka bolag 

som bytt regelverk och bolag som räknat om sina jämförelsetal och dels jämföra bolag som 

tillämpar K2 respektive K3, bör den interna validiteten kunna säkerställas.  

Extern validitet hänvisar till frågan om resultaten från undersökningen kan generaliseras och 

därmed bli av intresse för företag utanför undersökt population (Bryman & Bell, 2011). 

Bransch, nyckeltal och bokslutsposter har i undersökningen valts ut för att öka möjligheterna 

att se ekonomiska konsekvenser på grund av regelverket K2 eller K3. De nyckeltal, 

bokslutsposter och även institutionalian som används i undersökningen är framtagen med 

fastighetsbranschen i åtanke, vilket gör att resultaten från studien troligen är lättare att 

applicera på andra fastighetsbolag eller bolag som äger stora tillgångar i form av fastigheter. 

Den externa validiteten gällande andra branscher är på grund av detta inte i närheten lika hög 

som för bolag som äger fastigheter. 
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2.6.3 Källkritik 

Den kvalitativa data som uppsatsen bygger på kommer, som nämnts tidigare, i huvudsak från 

facklitteratur, vetenskapliga artiklar, svenska lagar och rekommendationer samt från 

branschorganisationers uttalanden. Den facklitteratur som använts till uppsatsen har bland 

annat använts för att få råd och guidning över hur uppsatsen samt undersökningen ska 

utformas. Annan facklitteratur har använts som källa för de nyckeltal som presenterats och 

används i uppsatsen. Vissa av dessa böcker är skrivna för fler år sedan. Eftersom de förklarar 

och informerar om nyckeltal som fortfarande är viktiga och relevanta idag anses böckernas 

ålder inte vara något hinder för att använda dem som källa. 

När det kommer till genomgången av K2- respektive K3-regelverken har information hämtats 

från olika källor. Information har bland annat hämtats från lagtext och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. Dessa källor anses som de mest pålitliga men innehåller begränsat med 

information vilket lämnar rum åt tolkningar. Sådana tolkningar har bland annat gjorts av 

redovisningsexperter i litteratur som finns till för att hjälpa företag och redovisare med råd 

angående hur de nya regelverken bör användas. Även denna typ av litteratur har använts i 

uppsatsen. Trots att denna litteratur till stor del utgår från enskilda personers tolkningar av de 

nya regelverken, så anses de som en lämplig källa då de personer som skrivit denna litteratur 

är erkända experter inom redovisning. Ytterligare tolkning av regelverken har gjorts av bland 

annat branschorganisationer. Branschorganisationerna företräder branschen och behöver inte 

ha samma mål med sina rekommendationer som lagstiftarna har med lagstiftningen. 

Branschorganisationerna besitter dock viktig kunskap om de utmaningar som regelverken kan 

innebära för den enskilda branschen, samt möjliga lösningar på dessa. Därför har även 

branschorganisationer som SABO och Fastighetsägarna i Sveriges uttalanden använts som 

källor till uppsatsen. 

När det kommer till teorierna som presenteras i uppsatsen, har en mix av facklitteratur och 

vetenskapliga artiklar använts. Facklitteraturen har använts för att övergripande presentera 

kritisk redovisningsteori samt de enskilda teorierna, ekonomiska konsekvenser och 

redovisning som en social konstruktion. För att sedan få en djupare förståelse för teorierna 

har artiklar från framstående forskare inom de båda områdena använts. En risk med att utgå 

från kritiska redovisningsteorier är att det redan tidigt i uppsatsen målas upp en bild av 

redovisning och redovisningsreglering som något negativt. Det är därför viktigt att 

fortsättningsvis i uppsatsen hålla en neutral position till de data som samlats in. 
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De kvantitativa data som har samlats in till uppsatsens undersökning kommer från 

fastighetsbolagens årsredovisningar som har sammanställts i databasen Retriever Business. 

Uppsatsens författare har för ett par bolags årsredovisningar kontrollräknat nyckeltalen samt 

jämfört bokslutsposternas värde med de tabeller och nyckeltal som går att få fram med hjälp 

av Retriever Business. Tabellerna över bokslutsposterna och nyckeltalen stämde överens med 

bolagens årsredovisningar. Dessa tabeller anses därav pålitliga och används därför som 

underlag till uppsatsens undersökning. Att den information som presenteras i 

årsredovisningarna, som dessa tabeller sedan bygger på, är korrekt är dock svårt att vara helt 

säker på. Då det handlar om färdigställda årsredovisningar, som granskats av revisorer, 

registrerats hos Bolagsverket och fungerar som underlag vid myndighetsbeslut, har 

bedömningen gjorts att dessa är tillräckligt pålitliga för uppsatsens studie. Även om det finns 

fel i enstaka årsredovisningar så borde detta inte påverka studiens slutsats då ett stort antal 

bolag ingår i studien. Redovisningens utrymme för tolkningar, och företags möjlighet att 

redovisa på olika sätt, är en av de aspekter studien undersöker. Missvisande information i 

årsredovisningarna behöver därför inte vara missvisande för studien i sig.  
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Kapitel 3 Teori 

I uppsatsens tredje avsnitt presenteras den teori som studien utgår ifrån. Kapitlets första 

stycke berör tidigare forskning. Därefter presenteras studiens teoretiska referensram, teorin 

om ekonomiska konsekvenser och teorin om redovisning som social konstruktion. Vidare 

introduceras begreppen förvaltningsfastigheter, bokslutsposter och nyckeltal. 

 

3.1 Tidigare forskning 

K-regelverken började gälla för aktiebolag, ekonomiska föreningar samt stora företag så sent 

som för det räkenskapsår som påbörjades efter 2013-12-31 (BFN - Bokföringsnämnden, 

2016d). Detta innebär att regelverken, då denna uppsats skrivs, endast använts i 3 år. Det 

finns därför inga längre studier över de konsekvenser regelverken fått på företags 

redovisning. Då regelverken innebar en stor förändring för många företag finns det en hel del 

litteratur som syftar till att ge vägledning för hur de nya regelverken ska tolkas och användas 

i praktiken. Exempel på sådana böcker är de som givits ut av Björn Lundén Information, 

bland annat Bokslut och årsredovisningar i mindre aktiebolag – K3, skriven av Anette 

Broberg och Claes Eriksson. Eftersom dessa böcker ska kunna fungera som en hjälp till 

företag vid upprättande av bokslut enligt de olika regelverken, innehåller de praktiska 

exempel, något som saknas i de principbaserade regelverken (Broberg & Eriksson, 2014). 

Ingen av dessa böcker säger något om vilket regelverk ett företag som kan välja mellan de 

olika regelverken bör välja, eller vilka konsekvenser detta val kan medföra. För att få 

vägledning kan företag vända sig till exempelvis någon av de större revisionsbyråerna. Alla 

dessa har information på sina hemsidor om de båda regelverken och om de övergripande 

skillnaderna regelverken emellan. De erbjuder även olika tjänster i form av exempelvis kurser 

och företagsspecifik rådgivning för att ge företag mer utförlig information och mer konkreta 

råd angående valet av regelverk. 

Vilka val företag faktiskt har gjort samt vilka praktiska konsekvenser detta har fått, verkar det 

dock finnas väldigt begränsat med information om. Det finns ett antal kandidat- respektive 

masteruppsatser som studerar hur fastighetsbolag har valt mellan de båda regelverken samt 

hur detta val kan förklaras. Bland dessa uppsatser finns det dock ytterst få som analyserar de 

ekonomiska konsekvenserna av de redovisningsval som gjorts. På grund av detta har denna 

uppsats vigts till att undersöka detta ämne. 
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3.2 Studiens teoretiska referensram 

De teoretiska ramverken som används i denna studie klassas som kritisk redovisningsteori 

(Rimmel et al., 2016). Enligt Rimmel m.fl. (2016) ses kritisk redovisningsteori egentligen 

inte som någon fullvärdig teori i sig, utan snarare som kritik mot klassiska 

redovisningsteorier. I denna uppsats behandlas dock kritisk redovisningsteori som en 

fullvärdig teori, även om det finns en risk att detta påverkar uppsatsens resultat. 

Gemensamt för kritiska redovisningsteorier är annars att de, tillskillnad från klassisk 

redovisningsteori, ser sambandet mellan verklighet och teori som ömsesidigt. Teori avbildar 

och förklarar inte bara verkligheten, teori skapar och formar verkligheten (Rimmel et al., 

2016). 

Nedan presenteras två grenar inom kritisk redovisningsteori, teorin om ekonomiska 

konsekvenser och den ännu mer radikala teorin som ser redovisning som en social 

konstruktion. 

 

3.2.1 Ekonomiska konsekvenser 

Teorin om ekonomiska konsekvenser växte fram på 1970-talet och framhåller att de 

redovisningsstandarder som sätts leder till ekonomiska konsekvenser. Detta då standarderna 

påverkar hur redovisningen ser ut och redovisningen i sin tur används som beslutsunderlag 

för exempelvis stat, långivare och företaget självt. Zeff (1978) menar att det ökade intresset 

som sågs i början av 70-talet, när det kom till olika gruppers försök att påverka 

redovisningsstandarder, indikerar att redovisningsstandarder leder till ekonomiska 

konsekvenser. Innan 1970-talet ansågs redovisningsstandarder vara något neutralt som inte 

ledde till några ekonomiska konsekvenser. Den debatt som sedan blossade upp handlade 

mycket om företagsledningars försök att påverka utformningen av redovisningsstandarder. En 

del ansåg att detta var på grund av ett genuint intresse att få redovisningen så rättvisande som 

möjligt, medan andra ansåg att detta var alltför naivt och att de endast gjorde detta i 

egenintresse. Oavsett vilket så poängterar teorin att redovisningsstandarder inte är något 

neutralt utan istället leder till både ekonomiska och sociala konsekvenser (Zeff, 1978). Även 

Solomons (1978) menar att alla, eller åtminstone nästa alla, redovisningsstandarder får 

ekonomiska konsekvenser. 
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Om så verkligen är fallet eller om redovisning endast är ett sätt att redovisa de underliggande 

ekonomiska händelserna, som inte påverkar de faktiska händelserna, är omdiskuterat. Deegan 

& Unerman (2011) nämner i sin lärobok om redovisningsteorier att det nu finns för mycket 

bevis som pekar på att redovisningsstandarder faktiskt får ekonomiska konsekvenser, för att 

detta ska kunna ignoreras. Ett exempel på hur en redovisningsstandard kan leda till negativa 

ekonomiska konsekvenser är IFRS2, som behandlar hur aktieoptioner till anställda ska 

hanteras redovisningsmässigt. Tidigare hade företag undgått att redovisa dessa som kostnader 

då de inte leder till några direkta kostnader för företaget. IFRS2 säger dock att värdet av 

optionen ska redovisas som en kostnad då optionen gör att företaget kan betala ut lägre annan 

lön till de anställda. Även om IFRS2 inte påverkade de faktiska pengaflödena så kan 

standarden medföra flera efterföljande negativa konsekvenser. Då företag är tvungna att 

redovisa kostnader för de optioner de ger sina anställda kommer troligtvis färre företag att 

kompensera sina anställda med aktieoptioner. Aktieoptioner sågs tidigare som ett lämpligt 

sätt att förena de anställdas mål med aktieägarnas. Tar företag bort aktieoptioner som en del 

av sina kompensationspaket till anställda finns det en risk att detta leder till mindre 

motiverade anställda och i förlängningen sämre presterande företag (Deegan & Unerman, 

2011). Ovanstående exempel berör även de mer långtgående ekonomiska konsekvenserna 

som en redovisningsstandard kan leda till.  

 

3.2.2 Redovisning som en social konstruktion 

Det finns även alternativa teorier som går snäppet längre än teorin om ekonomiska 

konsekvenser. En av dessa ser redovisning som en social konstruktion, som inte bara avbildar 

verkligheten utan även skapar och formar verkligheten (Deegan & Unerman, 2011). En av 

förespråkarna för denna teori är Hines som i sin artikel från 1991 studerar amerikanska 

FASB:s projekt att utforma övergripande riktlinjer för redovisning, ett så kallat conceptual 

framework. I artikeln försöker Hines förklara varför FASB:s projekt med sitt conceptual 

framework blivit så misslyckat. Den stora orsaken är enligt Hines att FASB ser redovisning 

och den ekonomiska verklighet som den försöker avbilda, som separata saker. Dessa bör 

istället ses som två saker som är ihopkopplade med varandra och påverkar varandra, i båda 

riktningarna. Den ekonomiska verkligheten påverkar hur redovisningen utformas, men vår 

ekonomiska verklighet påverkas samtidigt av redovisningen. För att kunna utforma effektiva 

riktlinjer för redovisning måste de som skapar regelverken, i det här fallet medlemmarna i 

FASB, förstå och ta hänsyn till detta ömsesidiga beroende (Hines, 1991). 
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Projekten med att utveckla conceptual farmeworks, eller andra liknande riktlinjer för 

redovisning, återkommer i flera av Hines andra artiklar. I en av dessa undersöker Hines 

(1989) hur redovisningsprofessionen, och synen på denna, har utvecklats över tiden. 

Gemensamt för alla professioner, som exempelvis redovisare och läkare, är att de som arbetar 

inom professionen besitter speciell kunskap. Det är denna speciella kunskap som gör att 

människor vänder sig till redovisare när de vill ha hjälp med redovisning. Denna 

specialkunskap ger även professionsutövarna en legitimitet och gör att de kan ta extra mycket 

betalt för sina tjänster. För de första som arbetade med redovisning utgjordes denna speciella 

kunskap av att de kunde läsa, räkna och skriva, då detta inte var allmän kunskap. Idag, när 

alla dessa färdigheter, åtminstone i Sverige, kan anses som allmän kunskap, måste redovisare 

besitta, eller anses besitta, annan speciell kunskap. Hines anser att långa och komplicerade 

conceptual frameworks och andra riktlinjer skapas som ett sätt för redovisningsprofessionen 

att upprätthålla sin professionsstatus. Detta förstärker allmänhetens bild av att redovisare 

besitter speciell kunskap, och ger legitimitet till yrket. Denna så kallade kunskap är 

egentligen bara en social konstruktion (Hines, 1989). 

 

3.3 Förvaltningsfastigheter 

Företag som äger eller leasar fastigheter i spekulativt syfte eller i syfte att generera 

hyresinkomster, med andra ord i syfte att skapa avkastning, sägs inneha 

förvaltningsfastigheter (Broberg & Eriksson, 2014). Förvaltningsfastigheter särskiljer sig 

därmed från rörelsefastigheter. Rörelsefastigheter beskriver fastigheter som ägs i ett annat 

syfte än syftet för förvaltningsfastigheter, exempelvis fastigheter där företagets löpande 

verksamhet bedrivs. Till kategorin förvaltningsfastighet inkluderas exempelvis mark som 

innehas för att ge värdestegring på lång sikt och byggnader som ägs av företag och hyrs ut. 

Även byggnader som inte är uthyrda och därför inte genererar hyresinkomster inkluderas, så 

länge de innehas i syfte att hyras ut (Drefeldt & Törning, 2013). 

I svensk redovisning skiljer sig inte förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter utan båda 

redovisas som andra materiella anläggningstillgångar (Drefeldt & Törning, 2013). 

Internationellt finns dock en redovisningsskillnad. Enligt svensk lag (ÅRL) ska materiella 

anläggningstillgångar och då även förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärdet 

(Drefeldt & Törning, 2013). Internationellt värderas däremot förvaltningsfastigheter oftast till 

marknadsvärde, således fastighetens verkliga värde, vilket är förbjudet i Sverige. 
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Klassificeringsfrågan aktualiseras i svensk redovisning enbart då upplysningar om 

förvaltningsfastigheters verkliga värde måste lämnas i enlighet med K3-regelverket (Drefeldt 

& Törning, 2013). 

 

3.4 Bokslutsposter och nyckeltal 

Finansiella rapporter som företag offentliggör är idag primärkällan för intressenter när det 

kommer till att få en uppfattning om hur ett företags verksamhet går. Dessa rapporter förser 

intressenter med en sammanfattning av företagsverksamheten, balansräkning med 

information om tillgångar, skulder och eget kapital för ett specifikt datum samt 

resultaträkning som visar resultatet av driften under en specifik period. Detta är underlag som 

sedan kan används för att analysera ett företag (Myer, 1969). Myer (1969) redogör för olika 

tekniker för att analysera den finansiella rapporten. Två av dessa är jämförelser av 

bokslutsposter i balansräkningen samt nyckeltal. Jämförelser av ett företags bokslutsposter 

mellan två specifika tidpunkter skapar en uppfattning kring de transaktioner som företaget har 

gjort under perioden. Ökningen eller minskningen kan jämföras i absoluta tal, men även i 

procent. Nyckeltal syftar till att studera om lämpliga proportioner existerar mellan olika delar 

av den finansiella rapporten. Genom att sätta olika delar av rapporten i relation till andra mäts 

olika aspekter av företagets verksamhet som kan förklara företagets välmående. Dessa mått är 

jämförbara mellan två tidpunkter, men även företag emellan (Myer, 1969). 

Uppsatsen behandlar följande bokslutsposter och nyckeltal:  

• Avskrivningar 

• Årets resultat 

• Byggnader och Mark 

• Summa materiella anläggningstillgångar 

• Totala tillgångar 

• Soliditet 

• Räntabilitet på totalt kapital 

• Räntabilitet på eget kapital 

• Räntabilitet på sysselsatt kapital 

Soliditet är ett mycket vanligt nyckeltal som mäter ett företags betalningsförmåga på lång 

sikt. Måttet visar hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital 
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(Srf konsulterna, 2016a). Ju högre soliditet ett företag har, desto mindre är risken för konkurs. 

För fastighetsbolag är det viktigt att skilja mellan den synliga och den verkliga soliditeten 

(EY, 2014). Uppsatsen studerar den synliga soliditeten och inte den verkliga soliditeten, då 

denna inte är möjlig att beräkna utifrån den finansiella rapporten för samtliga företag. 

Räntabilitet är ett sätt att mäta ett företags lönsamhet. Detta görs genom att ett företags 

resultat under en viss period sätts i relation till det kapital företaget har använt för att generera 

detta resultat. De tre vanligaste räntabilitetsmåtten är räntabilitet på totalt kapital, räntabilitet 

på sysselsatt kapital samt räntabilitet på eget kapital. Normalt är det högre krav på att det 

sysselsatta, det räntebärande, kapitalet ska generera avkastning än det ej räntebärande (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009). Räntabilitet på eget kapital är på kort sikt viktigare i stora 

börsnoterade bolag än i små ägarledda företag. Detta då utdelningen i stora företag ofta är 

beroende av bra räntabiliteten på eget kapital. På lång sikt är räntabiliteten på eget kapital 

dock viktigt för både små och stora företag. Hög räntabilitet på eget kapital gör, om resultatet 

inte delas ut, att företagets egna kapital ökar, vilket leder till ökad soliditet (Hallgren, 2002).   
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Kapitel 4 Institutionalia 

I uppsatsens fjärde avsnitt ges en kort beskrivning av de två regelverken, K2 respektive K3, 

samt av K-regelverkens uppkomst. Vidare behandlas de främsta skillnaderna mellan 

regelverken kopplat till fastighetsbranschen och dess redovisning. 

 

4.1 BFN:s K-regelverk  

Projektet att framställa heltäckande allmänna råd för olika företagstyper startade år 2004 när 

K-projektet inleddes av BFN. Tidigare har BFN enbart utgivit allmänna råd om ett specifikt 

område och olika regler beroende på företagsstorlek. Projektet innebar att Sveriges företag 

delades upp i fyra olika kategorier, K1-K4, där heltäckande råd och regler för respektive 

kategori utvecklades. Målbilden var att uppnå en betydande förenkling för de svenska 

företagen (Drefeldt & Törning, 2014). 

Uppsatsen kommer att beröra följande allmänna råd i detta K- projektet som BFN gett ut (Srf 

konsulterna, 2016b):  

• K2: BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 

• K3: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

K3 är huvudregelverket som K2 sedan utgår ifrån. Det reglerar hur både årsredovisning och 

koncernredovisning ska upprättas. Detta betyder att det ska användas av alla aktiebolag som 

upprättar finansiella rapporter enligt årsredovisningslagen, om bolaget inte räknas som 

mindre och därmed kan få upprätta årsredovisning enligt det förenklade regelverket K2. 

Företag som tillämpar IFRS ska inte tillämpa K3 (BFN - Bokföringsnämnden, 2016b). 

Mindre företag är per definition de företag som inte räknas som stora företag. Ett företag 

räknas som stort om det uppfyller mer än ett av dessa kriterier: 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

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

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor (SFS, 2016, 1 kap. 3§ p.4 

ÅRL). 
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K-regelverken började gälla för alla stora företag, alla aktiebolag samt alla ekonomiska 

föreningar för det räkenskapsår som påbörjades efter 2013-12-31. För resterande företag 

började reglerna gälla för det räkenskapsår som påbörjas efter 2016-12-31 (BFN - 

Bokföringsnämnden, 2016d).  

 

4.2 K3 – Det svenska huvudregelverket 

Regelverket är det mest centrala för onoterade företags upprättande av årsredovisning och 

koncernredovisning. K3 är ett självständigt regelverk som har framställts inom ramen för ÅRL. 

Regelverkets främsta utgångspunkt är därav ÅRL, men regelverket har även inspirerats av och haft en 

utgångspunkt i IFRS for SMEs. Uppbyggnaden och kapitelindelningen följer huvudsakligen IFRS for 

SMEs, vidare har dess regler justerats till svenska förhållanden. Det förekommer även en del 

förenklingar i förhållande till IFRS for SMEs. Framställningsarbetet har även påverkats av 

redovisningens nära koppling till beskattning, befintlig normgivning samt använd redovisningspraxis 

(BFN - Bokföringsnämnden, 2016b; Drefeldt & Törning, 2012). 

Till skillnad från K2-regelverket är K3-regelverket principbaserat (Drefeldt & Törning, 2012). 

Karaktäristiska drag för ett principbaserat regelverk är (Bradbury & Schröder, 2012);  

• Färre regler. 

• Fler referenser till redovisningsprinciper i konceptuellt ramverk. 

• Större behov av bedömningar. 

• Färre tydliga gränser.  

• Färre undantag.  

• Kortare texter och mindre komplexitet.  

 

4.3 K2 - Ett förenklat regelverk 

Regelverket är ett förenklat och alternativt regelverk till huvudregelverket K3, som får 

tillämpas av mindre företag. Allmänna råd tillhörande K2 har delats upp i tre olika utkast, ett 

för mindre aktiebolag, ett för mindre ekonomiska föreningar och det nyaste tillskottet för 

mindre företag (Srf konsulterna, 2016b). Företag av större karaktär eller företag som inte 

väljer att tillämpa K2 ska istället tillämpa huvudregelverket K3. Mindre bolag som är publika 
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eller är moderbolag i en större koncern saknar däremot denna valmöjlighet (BFN - 

Bokföringsnämnden, 2016c).  

Centralt för regelverket är som sagt möjligheten att tillämpa lättnadsregler och förenklingar 

som föreskrivs, till exempel i form av schablonlösningar (BFN - Bokföringsnämnden, 

2016a). I grunden är K2-regelverket precis som K3-regelverket principbaserat, men 

tillämpandet av lättnadsregler medför en allt mer regelbaserad redovisning. Ju fler 

förenklingar som tillämpas, desto mer regelbaserad blir redovisningen (Drefeldt & Törning, 

2014). 

 

4.4 Jämförelse mellan regelverken K2 och K3 

När valet av regelverk är gjort måste bolagen följa regelverket fullt ut. Det är därför förbjudet 

att, som tidigare, blanda råd från de olika regelverken vid upprättande av finansiella rapporter 

(Drefeldt & Törning, 2012). För fastighetsbolag innebär valet mellan regelverken väsentliga 

skillnader i redovisningen. Generellt handlar det om fem distinkta skillnader; 

komponentansats i K3 men inte i K2, uppskjuten skatteredovisning, tilläggsupplysningar, 

nedskrivningsregler samt uppskrivningsregler (Eriksson, 2013). Nedan berörs ovanstående 

skillnader mer i detalj. 

 

4.4.1 Komponentansats K3 – Ingen komponentansats K2 

En av de absolut största skillnaderna mellan K2- och K3-regelverken för fastighetsbolag är 

komponentansatsen som finns i K3 (Eriksson, 2013).  Enligt BFNAR 2012:1 som reglerar K3 

gäller att ”förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 

betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgångens anskaffningsvärde fördelas på dessa” 

(BFNAR - Bokföringsnämndens allmänna råd, 2012, p.34, 7.4). 

Syftet med komponentredovisning är att redovisa en mer rättvisande bild av fastighetens 

värde och att få en jämnare, mer rättvisande kostnadsström. Nyttjandeperioden bestäms per 

komponent vilket gör att varje enskild komponent betraktas för sig och därför kommer att ha 

en individuell avskrivningsplan. När en komponent ersätts med en ny utrangeras den gamla 

samtidigt som den nya komponenten inkluderas i tillgångsvärdet. K3 kräver att en 

komponentuppdelning görs, men ger inga råd angående hur detta ska göras. Detta är därmed 

något som lämnas till företagen att tolka och applicera på egen hand (Broberg & Eriksson, 



26 

 

2014). Fastighetsägarna Sveriges Redovisningsgrupp och SABO:s Redovisningsgrupp har 

tagit fram riktlinjer som är avsedda att fungera som en vägledning för fastighetsbolag, men 

som sedan bör anpassas efter fastighetsbolagets specifika situation (Fastighetsägarna & Sabo, 

2012). I dessa riktlinjer räknar de upp 9 olika komponenter: 

1) Mark 

2) Markanläggning 

3) Byggnads- och markinventarier 

4) Stomme 

5) Tak 

6) Fasad 

7) Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 

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

9) Hyresgästanpassningar (Fastighetsägarna & Sabo, 2012, p.2) 

De första tre punkterna ses som separata objekt även skattemässigt, medan de övriga sex 

skattemässigt ses som byggnad. Hyresgästanpassningar avser sådana förbättringar av 

fastigheten som endast kan utnyttjas av en specifik hyresgäst, och inte kommer att gynna en 

ny hyresgäst som flyttar in i samma lokaler. När det kommer till avskrivningstider för de 

olika komponenterna är det enligt Fastighetsägarna och SABO (2012) svårt att ge några 

generella riktlinjer. Detta då den förväntade nyttjandetiden på olika komponenter beror på 

exempelvis materialval, vilket varierar från fastighet till fastighet. När det kommer till 

hyresgästanpassningar rekommenderar de dock att avskrivningstiden bestäms med hänsyn till 

hur lång tid hyresgästen har kvar på sitt kontrakt (Fastighetsägarna & Sabo, 2012). Mark 

skrivs inte av då den anses ha en obegränsad nyttjandeperiod. Det kan dock vara så att mark 

ändå sjunker i värde. Om så är fallet regleras det normalt genom att en nedskrivning görs. När 

nyttjandeperiod för övriga komponenter i fastigheten fastställs finns det flera saker som bör 

tas i beaktande. Hur länge kan företaget förväntas få användning av komponenten? Hur 

förväntas förslitningen samt behovet av reparation se ut för komponenten? Hur ser legala 

aspekter som påverkar den aktuella komponenten, som exempelvis kontraktslängd, ut? Kan 

komponenten likställas med en tidigare komponent som företaget innehaft? (Broberg & 

Eriksson, 2014). Reglerna om komponentavskrivning enligt K3 är inte förenliga med 

skattelagstiftningen vilket betyder att byggandens redovisningsmässiga värde och 

avskrivningar kommer att skilja sig väsentligt från de skattemässiga. Det kan därför vara 
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nödvändigt för fastighetsbolag att upprätta olika anläggningsregister för de olika delarna då 

de är så vitt skilda (Eriksson, 2013).  

I K2 ska fastigheter inte delas upp på olika komponenter. Den enda uppdelningen som görs är 

mellan byggnad, mark, markanläggningar, och eventuellt byggnadsinventarier. Uppdelningen 

mellan byggnad och mark görs normalt genom att anskaffningsvärdet delas upp i proportion 

med taxeringsvärdena, om detta inte blir allt för missvisande. Inom posten byggnad ligger 

även byggnadstillbehör, så som exempelvis hissar, eller annan fast inredning som behövs för 

driften. När en fastighet anskaffas inkluderas byggnadstillbehör i byggnadsvärdet, och skrivs 

av tillsammans med resten av bygganden. Om ett byggnadstillbehör anskaffas senare, 

exempelvis om en ny hiss installeras, aktiveras normalt dessa kostnader för sig och får 

därmed en egen avskrivningsplan. I årsredovisningen ligger dock dessa nya 

byggnadsinventarier under byggnader och mark, precis som innan. Då mark inte skrivs av är 

det endast byggnad, markanläggningar samt tillkommande utgifter för dessa som behöver 

avskrivningsplaner i K2. I K2 får fastighetsbolag även använda sig av redan fastställda 

schablonmässiga avskrivningsplaner, som dessutom stämmer överens med 

beskattningsreglerna. Vid tillbyggnader på en fastighet ska dessa aktiveras i balansräkningen 

och sedan skrivas av enligt en egen avskrivningsplan. Även här får en schablonmässig 

avskrivningsplan användas. Ombyggnader av fastigheten ska dock endast aktiveras till den 

del som de kan anses höja fastighetens värde, resterande del ska kostnadsföras direkt. Utgifter 

för ombyggnationer som skattemässigt får dras av direkt, får alltid kostnadsföras i sin helhet 

på en gång enligt K2 (Broberg, 2015). 

 

4.4.2 Uppskjuten skatteredovisning 

Uppskjutna skatter hänför sig till inkomstskatter för framtida räkenskapsårs skattepliktiga 

resultat och kan både vara en intäkt och en kostnad. Uppskjutna skatter har sitt ursprung 

främst i temporära skillnader, vilket avser skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde 

på en tillgång eller en skuld (Broberg & Eriksson, 2014). Uppskjutna skatter kan exempelvis 

uppkomma för fastighetsbolag när bolaget gör en uppskrivning av en fastighet eller om 

bolaget skriver av tillgångar enligt maximala skattemässiga regler i sin deklaration, medan de 

i redovisningen har en annan avskrivningstakt (Drefeldt & Törning, 2013). 

K2-regelverket tillåter inte redovisning av uppskjuten skatt (Drefeldt & Törning, 2013). 

Företag som följer regelverket har däremot möjlighet att lämna frivilliga tilläggsupplysningar 
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avseende uppskjuten skatt (Eriksson, 2013). Enligt K3-regelverket måste däremot företag 

redovisa uppskjuten skatt för alla temporära skillnader, samt för möjligheten att i framtiden 

använda skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag (Broberg & 

Eriksson, 2014). Detta krav har sin grund i principen om rättvisare bild som regelverket 

tillämpar (Drefeldt & Törning, 2013). Komponentansatsen i K3-regelverket medför 

skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden. Redovisningen kommer belastas med 

högre avskrivningar än vad som görs rent skattemässigt och hamnar i deklarationen. Till en 

början kommer detta leda till ett lägre bokfört värde på byggnaden, vilket i sin tur orsakar att 

en uppskjuten skattefordran uppstår. Senare då komponenter byts ut kommer det redovisade 

värdet på fastigheten däremot bli högre än det skattemässiga värdet, vilket då ger upphov till 

en uppskjuten skatteskuld (Eriksson, 2013). 

 

4.4.3 Tilläggsupplysningar 

Regleringen kring tilläggsupplysningar återfinns framförallt i femte kapitlet i ÅRL, men 

återfinns även i övriga kapitel där tilläggsupplysningar kopplat till ett specifikt ämne berörs 

(Drefeldt & Törning, 2012). I K2-regelverket existerar i princip inga upplysningskrav utöver 

vad som återfinns i femte kapitlet ÅRL (Eriksson, 2013). Detta skiljer sig från K3-regelverket 

där ett utökat upplysningskrav råder för förvaltningsfastigheter (Broberg & Eriksson, 2014). 

Upplysningskravet innebär att företag som innehar förvaltningsfastigheter måste lämna 

vidare information om dessa fastigheter innefattande: 

- Fastigheten eller det sammantagna fastighetsbeståndets redovisade värde. 

- Fastigheten eller det sammantagna fastighetsbeståndets verkliga värde. 

- Metoder och betydande antaganden som tagits i anspråk vid beräkning av verkligt 

värde.  

- I vilken omfattning en oberoende värderingsman varit delaktig i fastställande av det 

verkliga värdet.  

- Eventuella begränsningar i rätten att avyttra förvaltningsfastigheterna eller att 

disponera hyresinkomst eller försäljningslikvid.  

- Väsentliga åtaganden om att köpa, uppföra, reparera, underhålla eller förbättra 

förvaltningsfastigheterna.  
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Undantagsfall till upplysningsplikt om verkligt värde finns, men är i praktiken få. De 

begränsas till de situationer när ett tillförlitligt framtagande skulle innebära oskäliga 

kostnader för företaget (Broberg & Eriksson, 2014). 

 

4.4.4 Nedskrivningsregler 

Reglerna för nedskrivningar har simplifierats i K2 i jämförelse med K3. K2-reglerna 

angående byggnader och mark lyder: 

Är det uppenbart att värdet på en byggnad, markanläggning eller mark på 

balansdagen betydligt understiger det redovisade värdet, ska företaget göra en 

uppskattning av den enskilda tillgångens återstående värde i företaget och skriva 

ned tillgången till detta värde (BFN - Bokföringsnämnden, 2016a, p.75, 10.34). 

Det finns flera olika indikationer som visar att en nedskrivning bör göras. Ett exempel är när 

det skett en skada som gjort tillgången obrukbar eller minskat dess framtida ekonomiska 

nytta. Ett tecken på att det kan krävas en nedskrivning är när taxeringsvärdet multiplicerat 

med 1,33 understiger det redovisade värdet (Drefeldt & Törning, 2013). 

I K3 skall nedskrivningar beräknas på tillgångar indelade i kassagenerande enheter. En 

kassagenererande enhet är enligt K3 ”Den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger 

upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller 

grupper av tillgångar” (BFN - Bokföringsnämnden, 2016b, p.225, 27.4). I detta fall då 

undersökningen behandlar fastighetsbolag är en hel fastighet en kassagenerande enhet 

(Eriksson, 2013). När en prövning görs för att se om nedskrivningsbehov på en fastighet 

föreligger måste återvinningsvärdet fastställas. Enligt K3 är återvinningsvärdet för en 

kassagenererande enhet ”Det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader 

och nyttjandevärdet” (BFN - Bokföringsnämnden, 2016b, p.227, 27.5). Verkligt värde med 

avdrag för försäljningskostnader är ett externt värde som visar det uppskattade priset en 

försäljning av den kassagenerande enheten, som två kunniga parter skulle komma överens 

om. Nyttjandevärdet är ett internt värde som visar vilket kassaflöde den kassagenererande 

enheten bidrar med till företaget (Drefeldt & Törning, 2013). Om det högsta av dessa värden 

understiger det redovisade värdet skall enheten skrivas ner till återvinningsvärdet (BFN - 

Bokföringsnämnden, 2016b). 
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4.4.5 Uppskrivningsregler 

I både K2 och K3 får uppskrivningar endast ske inom aktiebolag och ekonomiska föreningar. 

Anledningen är att dessa bolagsformer har bundet eget kapital vilket innebär att lagstiftaren 

vet att uppskrivningsbeloppet inte kan delas ut till aktieägare eller medlemmar (Drefeldt & 

Törning, 2013; Drefeldt & Törning, 2014). Uppskrivningar får i båda regelverken ske om 

beloppet avsätts till en uppskrivningsfond. I aktiebolag får det också användas för ökning av 

aktiekapitalet genom en fondemission eller nyemission (SFS, 2016, 4 kap. 6§ ÅRL). Ett 

aktiebolag kan också, men endast med revisorns godkännande, använda beloppet i 

uppskrivningsfonden för att täcka förluster (SFS, 2016, 4 kap. 7§ ÅRL). Efter det att detta har 

skett får bolaget inte lämna utdelning på tre år. Detta för att förhindra att en indirekt utdelning 

av uppskrivningsfonden till aktieägarna sker (Drefeldt & Törning, 2014). 

En väsentlig skillnad mellan K2- och K3-regelverket när det kommer till uppskrivningar av 

materiella anläggningstillgångar, vilket omfattar fastigheter, är kopplat till taxeringsvärdet. I 

K2 är fastigheter den enda materiella anläggningstillgången som får skrivas upp. Tillgången 

får efter uppskrivningen inte heller överstiga taxeringsvärdet. Syftet med dessa begränsningar 

är att det ska spegla K2:s syn på försiktighet (Drefeldt & Törning, 2014). I K3 finns inte 

dessa restriktioner, således ges fastighetsbolag som applicerar K3 möjligheten att skriva upp 

sina tillgångar över taxeringsvärdet. Regelverken skiljer sig, som redan nämnts, också åt när 

det gäller uppskjuten skatt. I K3 innebär en uppskrivning att det sker bokföring av uppskjuten 

skatteskuld, vilket inte sker i K2 då det är förbjudet (Drefeldt & Törning, 2014).  
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Kapitel 5 Empiri 

I uppsatsens femte avsnitt redogörs det för de två kvantitativa undersökningar som gjorts 

samt deras resultat. Inledningsvis för bolag som bytt regelverk från K2 till K3 och därefter 

för bolag som antingen tillämpar det ena eller det andra regelverket. Resultatet åskådliggörs 

med hjälp av tabeller och diagram.  

 

5.1 Den kvantitativa undersökningen 

Tidigare i uppsatsen har det redogjorts för vilket urval som undersökningen behandlar. De två 

urvalen inkluderade 109 bolag, efter att en genomgång och eliminering gjorts av bolag som 

av olika anledningar inte inkluderas i våra urvalskriterier. Av dessa bolag har sju bytt från 

K2- till K3-regelverket mellan åren 2014 och 2015. Studien syftar till att undersöka 

ekonomiska konsekvenser mellan regelverken, vilket görs genom att de nyckeltal och 

intressanta bokslutsposter som uppgetts tidigare analyseras. Först mellan de båda åren för de 

bolag som bytt regelverk, därefter generellt mellan de bolag som tillämpar de olika 

regelverken. 

Studien visar att 20 % av bolagen inom urvalsintervallet har valt att tillämpa RFR2 istället för 

K2 eller K3. RFR2, Redovisning för juridiska personer, är den svenska versionen av EU:s 

IFRS. IFRS är ett internationellt regelverk framtaget av IASB som ska tillämpas av svenska 

noterade bolag. Detta efter att EU antog IFRS som redovisningsstandard i syfte att skapa 

enlighet och jämförbarhet mellan finansiella rapporter. Noterade bolag ska använda IFRS i 

sin koncernredovisning och RFR2 i moderbolaget. I dotterbolagen får de däremot välja att 

tillämpa RFR2, K2 eller K3. Även för bolag som inte är noterade är det tillåtet att välja 

mellan RFR2, K2 och K3 i sin redovisning (Marton et al., 2012). RFR2 tar hänsyn till 

eventuella undantag eller tillägg där IRFS står i strid med svensk lagstiftning, ÅRL (Rådet för 

finansiell rapportering, 2016). Nedan presenteras en sammanställning av studiens resultat. 

 

5.1.1 Tillämpat regelverk 

Urvalet som granskats klassificeras som mindre bolag enligt uppdelningsskalan som BFN 

infört för att sortera bolag mellan de olika regelverken K1 till K4. Innebörden av detta är att 

samtliga bolag har valmöjligheten att istället för att tillämpa huvudregelverket K3 tillämpa 

det förenklade K2-regelverket, alternativt RFR2, i sin redovisning. 
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Diagram 1. Tillämpat regelverk 2014 

 

 

Diagram 2. Tillämpat regelverk 2015 

 

Diagram 1 illustrerar fördelningen mellan valt regelverk för år 2014 och diagram 2 för 

följande år, 2015. Skillnaderna i den procentuella fördelningen mellan år 2014 och år 2015 

när det gäller K2 och K3 är ett resultat av de åtta bolag som bytt regelverk mellan 

räkenskapsåren. Ett av dessa har bytt från K3 till K2 medan övriga sju har bytt från K2 till 

K3. Detta innebär att 14 % av bolagen som redovisat enligt K2 under år 2014 har bytt 

regelverk till K3 följande år. 
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5.1.2 Ekonomiska konsekvenser för bolag som bytt regelverk 

5.1.2.1 Regelverk och avskrivningar 

 

 

Diagram 3. Genomsnittliga avskrivningar för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 

Diagram 3 visar genomsnittliga avskrivningar för de sju bolag som har bytt regelverk från K2 

till K3 mellan åren 2014 och 2015. Summan av de undersökta bolagens avskrivningar har 

ökat från 39 750 till 73 815 från år 2014 till år 2015. Genomsnittliga avskrivningar per bolag 

steg från 5 679 till 10 545 tkr. Detta är en ungefärlig ökning med hela 86 %. Fem av de sju 

undersökta bolagen har ökat sina avskrivningar från år 2014 till år 2015. Två bolag har 

minskat sina avskrivningar något med cirka 5,5 respektive 15 %. Av de fem bolag som ökat 

sina avskrivningar har två gjort det måttligt med cirka 3,8 respektive 6,1 %. Ett av de bolag 

som ökade sina avskrivningar har ökat dessa med cirka 51 %. Två bolag har mångdubblat 

avskrivningarna med cirka 267 respektive 563 %. 

Två bolag, Säterbostäder AB och Centrum-fastigheter i Huskvarna AB, har valt att inte 

utnyttja K3:s förenklingsregel, om att inte behöva räkna om jämförelsetalen, fullt ut. De har 

därmed räknat om jämförelsetalen för år 2014 i 2015 års årsredovisning. Säterbostäder AB 

minskade avskrivningarna i sin omräkning, från 7 316 till 5 139 tkr, en minskning med 29,8 

%. Centrum-fastigheter i Huskvarna AB har räknat om vissa poster men inte avskrivningar.  
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Tabell 1. Förändring av avskrivningar för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 

 

5.1.2.2 Regelverk och årets resultat 

 

 

Diagram 4. Genomsnittligt resultat för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 
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Det genomsnittliga resultatet för åren 2014 och 2015 kan utläsas i diagram 4 ovan. 

Genomsnittet har ökat från 7 609 till 10 056 tkr, en ökning med cirka 32 %. Fyra av de sju 

undersökta bolagen lyckades öka sitt resultat jämfört med föregående år. Bolaget vars resultat 

ökat mest uppvisar en ökning med hela 2 700 % från 1 514 till 42 395 tkr. Tre bolag uppvisar 

ett minskat resultat, två av dem på -58,2 respektive -58,4 %. EBA-Emmaboda 

bostadsaktiebolags resultat faller med hela 384,5 % (från 11 199 till -31 863 tkr), den klart 

kraftigaste minskningen bland bolagen som bytt regelverk. Bolagets rörelseresultat innan 

avskrivningar var 16 947 tkr men sjönk sedan till -17 311 tkr då avskrivningar inkluderades.  

Säterbostäder AB ökade posten årets resultat i sin omräkning av jämförelsetal för år 2014 

med cirka 51 % (från 4 197 till 6 343). För Centrum-fastigheter i Huskvarna Aktiebolag föll 

årets resultat från 1 514 tkr till –21 770 tkr i omräkningen, en minskning med hela 1 338 %.  

 

 

Tabell 2. Förändring av årets resultat för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 
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5.1.2.3 Regelverk och tillgångar 

 

 

Diagram 5. Genomsnittliga tillgångsvärden för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 

Diagram 5 visar att genomsnittet har ökat för samtliga ovanstående tillgångsposter. Fem av 

sju undersökta bolag har ökat sina totala tillgångar jämfört med föregående år. Två bolag 

uppvisa en minskning i totala tillgångar, tillgångarna minskade med 7,6 respektive 1,5 %. 

Ökningen av tillgångar var ganska måttlig, förtaget som upplevde den största ökningen hade 

en ökning på cirka 21 %. Totalt ökade snittet för de undersökta bolagen med blyga 2,6 %. 

Snittet för posten byggnader och mark steg med 1,6 %, vilket är något mindre än snittet för 

totala tillgångar. Den genomsnittliga summan av materiella anläggningstillgångar ökade med 

cirka 3 %. 

I omräkningen av jämförelsetal för år 2014 räknade Säterbostäder AB upp värdet på alla tre 

av undersökningens tillgångsposter. Totalt ökade tillgångarna från 186 690 tkr till 189 290 

tkr. Materiella anläggningstillgångarna ökade med cirka 1,3 %. Posten byggnader och mark 

steg mest med cirka 2,9 %. Ingen av de undersökta tillgångsposterna omräknandes i 

Centrum-fastigheter i Huskvarna AB. 
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Tabell 3. Förändring av posten byggnader och mark för de bolag som bytt från K2 till K3 

mellan räkenskapsåren 2014 och 2015 

 

 

Tabell 4. Förändring av summa materiella anläggningstillgångar för de bolag som bytt från 

K2 till K3 mellan räkenskapsåren 2014 och 2015 
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Tabell 5. Förändring av totala tillgångar för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 

 

5.1.2.4 Regelverk och soliditet 

 

 

Diagram 6. Genomsnittlig soliditet för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 
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Diagram 6 visar att genomsnittlig soliditet för bolagen som bytt regelverk har ökat från 16,2 

% till 19,8 %, en ökning med hela 3,6 procentenheter. Endast ett av de sju bolagen som bytt 

regelverk uppvisar en lägre soliditet efter bytet. 

För de två bolag som räknat om 2014 års jämförelsesiffror går soliditeten åt olika håll. 

Säterbostäder AB uppvisar en ökad soliditet med 2 procentenheter medan Centrum-

fastigheter i Huskvarna AB har en kraftigt minskad soliditet, från 1,4 % till -7 %.  

 

 

Tabell 6. Förändring i soliditet för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan räkenskapsåren 

2014 och 2015 
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5.1.2.5 Regelverk och räntabilitetsmått 

 

 

Diagram 7. Genomsnittlig räntabilitet för de bolag som bytt från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 

Ovanstående diagram visar medelvärdet på tre olika räntabilitetsmått, på sysselsatt-, totalt- 

och eget kapital, för de bolag som bytt regelverk. Från diagrammet går det att utläsa att 

samtliga genomsnittliga räntabilitetsmått har ökat mellan åren och därmed mellan 

regelverken K2 och K3. Räntabiliteten på sysselsatt kapital har ökat med 2,8 procentenheter 

(från 7,6 % till 10,4 %) och räntabiliteten på totalt kapital har ökat med 2 procentenheter (från 

5,2 % till 7,2 %). Största ökningen har räntabiliteten på eget kapital som uppmäter hela 7,9 

procentenheter (från 27,1 % till 35 %). Av bolagen är det tre som ökat och fyra som minskat 

sin räntabilitet på totalt och eget kapital. Relationen för räntabilitet på sysselsatt kapital är 

fyra bolag gentemot två bolag och därtill ett bolag som har oförändrat värde. 

Säterbostäder AB:s samtliga räntabilitetsmått ökade efter omräkning av jämförelsetal för år 

2014. Räntabilitet på totalt kapital ökade med 1 procentenhet (från 6,1 % till 7,1 %), 

räntabilitet på sysselsatt kapital med 0,9 procentenheter (från 8,1 % till 9,0 %) och räntabilitet 

på eget kapital 2,7 procentenheter (från 21,4 % till 24,1 %). Endast räntabilitet på eget kapital 

påverkades hos Centrum-fastigheter i Huskvarna, den sjönk från 56,5 % till –11,2 %.  
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Tabell 7. Förändring i räntabilitet på sysselsatt kapital för de bolag som bytt från K2 till K3 

mellan räkenskapsåren 2014 och 2015 

 

Tabell 8. Förändring i räntabilitet på totalt kapital för de bolag som bytt från K2 till K3 

mellan räkenskapsåren 2014 och 2015 
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Tabell 9. Förändring i räntabilitet på eget kapital för de bolag som bytt från K2 till K3 

mellan räkenskapsåren 2014 och 2015 

 

5.1.3 Ekonomiska konsekvenser för bolag som tillämpar K2 respektive K3 

I denna del av uppsatsen studeras hur tidigare i uppsatsen nämnda nyckeltal ser ut för bolag 

som tillämpar K2 respektive K3. Året som undersökts är 2015 och av de 102 bolag som ingår 

i undersökningen tillämpar 42 % K2 medan 58 % tillämpar K3, se diagram nedan. 

 

Diagram 8. Tillämpat regelverk 2015, K2 respektive K3. 
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5.1.3.1 Regelverk och soliditet 

 

 

Diagram 9. Soliditet 2015 för bolag som redovisar enligt K2 respektive K3. 

 

I diagram 9 ovan visas soliditeten för de bolag som redovisar enligt K2 respektive K3. Från 

diagrammet går det att utläsa att K2-bolagen generellt har något högre soliditet än K3-

bolagen. Det går även att utläsa att spridningen är större bland K2-bolagen. 

 

5.1.3.2 Regelverk och räntabilitetsmått 

Nedan visas diagram över de tre räntabilitetsmåtten; räntabilitet på sysselsatt kapital, 

räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på eget kapital. Denna gång jämförs de bolag 

som använder K2 respektive K3. Alla diagram över räntabiliteten har kapats av åt ett eller 

båda hållen då extrema värden hos enskilda bolag annars gjort diagrammen oanvändbara. 

Under punkt 5.1.3.3 Tillämpat regelverk av bolagen med högst respektive lägst värde på 

nyckeltalen visas sedan en tabell där dessa bolag har inkluderats, då den behandlar de bolag 

med högst respektive lägst soliditet och räntabilitet.  
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Diagram 10. Räntabilitet på sysselsatt kapital 2015 för bolag som redovisar enligt K2 

respektive K3. 

Diagram 10 ovan visar att K3-bolagen generellt har en högre räntabilitet på sysselsatt kapital 

än K2-bolagen. Spridningen uppåt är även betydligt större bland K3-bolagen än vad den är 

bland K2-bolagen. Den tredje kvartilen för K3-bolagen ligger nästan 10 procentenheter över 

K2-bolagens tredje kvartil. 

 

Diagram 11. Räntabilitet på totalt kapital 2015 för bolag som redovisar enligt K2 respektive 

K3. 
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I diagram 11, som visar räntabilitet på totalt kapital, är förhållandena de omvända. Här 

uppvisar K2-bolagen generellt en något högre räntabilitet än K3-bolagen. Spridningen är 

större bland K2-bolagen än K3-bolagen. En del K2-bolag har negativ räntabilitet på flera 

procent medan andra har betydligt högre räntabilitet än gruppen generellt. 

 

 

Diagram 12. Räntabilitet på eget kapital 2015 för bolag som redovisar enligt K2 respektive 

K3. 

Studeras istället räntabiliteten på eget kapital, som diagram 12 visar, har K3-bolagen återigen 

generellt bättre värden än K2-bolagen. Spridningen runt dessa värden är ganska lika för de 

båda grupperna. 

  

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

K2

K3

Räntabilitet på eget kapital



46 

 

5.1.3.3 Tillämpat regelverk av bolagen med högst respektive lägst värde på nyckeltalen 

Nedan visas en tabell över vilket regelverk de tio bolagen med högst respektive lägst värde på 

nyckeltalen har tillämpat. 

Nyckeltal K2 K3 

Soliditet - Högst 40% 60% 

Soliditet - Lägst 20% 80% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital - Högst 30% 70% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital - Lägst 70% 30% 

Räntabilitet på totalt kapital - Högst 40% 60% 

Räntabilitet på totalt kapital - Lägst 60% 40% 

Räntabilitet på eget kapital - Högst 30% 70% 

Räntabilitet på eget kapital - Lägst 50% 50% 
Tabell 10. Fördelning av tillämpat regelverk för de 10 bolagen med högst respektive lägst 

värde på nyckeltalet. 

Majoriteten av de tio bolagen, både med högst och lägst soliditet, tillämpar K3. Av de bolag 

som uppvisar lägst soliditet tillämpar hela 80 % K3. K3-bolagen representerar 70 % av de 

bolag som har högst räntabilitet på sysselsatt kapital och 60 % av de som har högst 

räntabilitet på totalt kapital. Samtidigt är 70 % av bolagen med lägst räntabilitet på sysselsatt 

kapital och 60 % av de som har lägst räntabilitet på totalt kapital K2-bolag. Fördelningen av 

de tio bolag som uppvisat lägst räntabilitet på eget kapital är helt jämn mellan de båda 

grupperna. Av de med högst räntabilitet på eget kapital tillämpar dock majoriteten K3. 
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Kapitel 6 Analys 

I uppsatsens sjätte avsnittet presenteras och analyseras det empiriska resultatet från 

undersökningarna för att sedan leda fram till uppsatsens slutsatser. Uppsatsens 

frågeställning ”Medför redovisning i enlighet med K2- respektive K3-regelverket några 

ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag?” besvaras med utgångspunkt i studiens 

teoretiska referensram och resultaten från den empiriska undersökningen.  

 

6.1 Bokslutsposter 

Granskning av bokslutsposterna; avskrivningar, årets resultat och tillgångsposternas 

förändring visar att bolagen i genomsnitt uppvisar en ökning av samtliga poster efter bytet till 

K3. Den procentuella skillnaden skiljer sig däremot åt mellan bolagen.  

Bokslutsposter är något som påverkas av flertalet faktorer, både kopplade till driften i sig 

samt till de redovisningsregler som tillämpas. Svårigheter föreligger därmed vid analys av 

hur stor inverkan regelverksbytet har haft på posternas förändring. Däremot går det att 

konstatera att skillnaderna mellan regelverken har en tydlig inverkan på redovisningen för 

fastighetsbolag då den största skillnaden mellan regelverken, komponentansatsen, ändrar hur 

fastigheter redovisas. Denna post är som tidigare påpekats en av de största i fastighetsbolags 

balansomslutning. Komponentansatsens skilda värderingsprocedurer samt skillnaderna när 

det gäller upp- och nedskrivningar vid redovisning av fastigheter har inverkan på 

tillgångarnas värde. Värdeskillnaden samt komponenternas olika nyttjandeperioder medför 

väsentliga skillnader i avskrivningarnas storlek. Hur uppdelningen av komponenterna görs 

har betydelse för utfallet. Fastighetsägarnas och SABO:s rekommendationer är inte tvingande 

och lämnar därför detta val till det enskilda företaget. För ovanstående bolag skiljer sig 

noggrannheten i uppdelningen betydligt, vilket medför skilda ekonomiska konsekvenser. En 

noggrannare uppdelning, som därmed syftar till att visa en mer rättvisande bild, kan både 

minska och öka tillgångarnas värde samt påverka komponenters nyttjandeperiod och därmed 

storleken på avskrivningarna. Årets resultat kommer att förändras av de förändrade 

avskrivningarna, vilket skapar incitament för företag att analysera olika möjliga 

komponentuppdelningars konsekvenser. Företag kan därmed i viss utsträckning välja en mer 

gynnsam uppdelning i syfte att åstadkomma önskade utfall. Därtill påverkas årets resultat 

även av förändringarna vad gäller uppskjutna skatter samt nedskrivningar.  
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Införandet av komponentansatsen och komponentavskrivningar kan få betydande ekonomiska 

konsekvenser för ett företag. Det gäller speciellt i de fall ett företag har stora andelar 

komponenter vars återstående nyttjandeperiod skiljer sig från fastighetens totala återstående 

nyttjandeperiod. Ett exempel är EBA-Emmaboda Bostadsaktiebolag där värdet på posten 

byggnader och mark ökat med cirka 1 % samtidigt som deras avskrivningar ökat med 

extrema 563 %. Detta tyder på att de innehar många komponenter med kortare återstående 

nyttjandeperiod än den tidigare fastställda återstående nyttjandeperioden för hela 

fastighetsbeståndet. Detta fenomen går att se hos fler av de bolag som bytt regelverk mellan 

åren 2014 och 2015. Ett annat exempel är skillnaderna mellan Säterbostäder AB:s tidigare 

och sedan omräknade jämförelsetal, där avskrivningarna har minskat betydligt trots att värdet 

på byggnaderna ökade. Utfallet är ett resultat av att en majoritet komponenter har längre 

återstående nyttjandeperiod än vad återstående nyttjandeperiod för hela fastigheten var 

fastställd till. Detta fenomen går att koppla till posten byggnader då tillgångarna i stort har 

rört sig i samma riktning och i jämn takt. Det utesluter därmed möjligheten att skillnaden i 

avskrivningar beror på andra tillgångar än byggnaderna.  

En vidare ekonomisk konsekvens av förändrade avskrivningar är förändring av årets resultat. 

Fem bolag ökade sina avskrivningar, två av dem rejält, med stor sannolikhet var 

regelverksskiftet en orsak till detta. De två bolag som kraftigt ökade sina avskrivningar 

uppvisar ett substantiellt försämrat årets resultat. Bolaget som ökade avskrivningarna med 

267 % minskade sitt resultat från 3 998 till 1 673 tkr, en minskning med cirka 58 %. Bolaget 

som ökade sina avskrivningar mest, med hela 563 %, är det enda som uppvisar ett negativt 

resultat av de undersökta bolagen. Bolagets resultat sjönk från 11 199 till –31 863 tkr, en 

minskning med cirka 385 %. 

Beroende på om bolaget har bytt ut några komponenter eller inte det år då K3 antogs kommer 

det att medföra skilda ekonomiska konsekvenser. Har inga komponenter bytts ut kommer 

med största sannolikhet de redovisningsmässiga avskrivningarna att vara större än de 

skattemässiga, vilket då medför att årets resultat kommer inkludera en skatteintäkt. Har 

bolaget däremot bytt ut komponenter kommer det redovisade värdet på fastigheten att bli 

högre än det skattemässiga värdet, vilket då kommer belasta resultatet med en skatteskuld. 

Skillnaderna som uppvisas mellan de olika bolagens resultat har en förklaring i denna aspekt. 

Dessa aspekter är viktiga att bära med sig vidare i analysen av nyckeltalen då ovanstående 

även får en inverkan på deras värden. 
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6.2 Regelverk och soliditet 

Undersökningen indikerar att det finns ett samband mellan tillämpat regelverk och soliditet. 

Tillämpandet av huvudregelverket K3 tenderar leda till en högre soliditet i förhållande till 

förenklingsregelverket K2. Av de bolag som bytt regelverk från K2 till K3 mellan 

räkenskapsåren 2014 och 2015 har sex av sju fått en ökad soliditet efter bytet. Ökningen var 

inte heller så liten utan är på hela 3,6 procentenheter i genomsnitt. EBA-Emmaboda 

Bostadsaktiebolag, det enda av bolagen som har sjunkande soliditet, går med förlust 2015 

samtidigt som bolagets tillgångar ökat. Dessa två faktorer bidrar till bolagets sjunkande 

soliditet. Som nämnts tidigare mångdubblade bolaget sina avskrivningar under året, vilket 

bidrog till det negativa resultatet. Alla andra bolag har ett positivt resultat år 2015 vilket, trots 

att resultatet för vissa av dem är lägre än året innan, medför en bättre soliditet så länge 

vinsten återinvesteras i bolaget. 

För de två bolag som räknat om sina jämförelsesiffror efter övergången till K3 går det inte att 

se en generell effekt av omräkningen då det ena bolaget har en ökad soliditet och det andra en 

minskad soliditet. I Säterbostäder AB har resultatet ökat med strax över 50 % efter 

omräkningen, vilket är en av de bidragande faktorerna till att även bolagets soliditet gått upp. 

Den enda post som påverkar soliditeten, som räknats om hos Centrum-fastigheter i 

Huskvarna AB, är årets resultat. Det är sedan det negativa resultatet som leder till bolagets 

sjunkande soliditet, eftersom balansomslutningen annars är densamma. 

Bland de bolag i undersökningen som tillämpat antingen K2- eller K3-regelverket har K2-

bolagen generellt högre soliditet än K3-bolagen. Samtidigt är spridningen bland K2-bolagen 

större vilket indikerar att K3-bolagen är en mer homogen grupp, åtminstone när det kommer 

till soliditetsmåttet. Trots detta återfinns fler av de tio bolagen med både högst respektive 

lägst soliditet bland de fastighetsbolag som redovisar enligt K3. 

Överlag går det från uppsatsens undersökning att utläsa att K3-regelverket verkar tendera till 

att ge bolag en högre soliditet än vad samma bolag haft då de redovisat enligt K2. 

 

6.3 Regelverk och räntabilitet 

Undersökningen mellan de åren då sju bolag bytt från K2- till K3-regelverket visar att 

samtliga genomsnittliga räntabilitetsmått för dessa har ökat. Den största ökningen är på 
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räntabilitet på eget kapital som har ökat med hela 7,8 procentenheter, eller nästan 29 %. Alla 

de sju bolagen har dock inte ökat sin räntabilitet under sitt första år med K3 som 

redovisningsregelverk. En majoritet, fyra av sju, har sjunkande räntabilitet både vad gäller 

räntabilitet på totalt och eget kapital. När det gäller räntabilitet på sysselsatt kapital ser det 

dock bättre ut för bolagen generellt, då fyra har ökat sin räntabilitet och endast två bolag har 

lägre räntabilitet än vad de hade året innan.  

EBA-Emmaboda bostadsaktiebolag och Ödeshögbostäder AB, de två bolag som chockhöjde 

sina avskrivningar vid bytet av regelverk, sticker även ut vad gäller räntabilitetsmåtten. De 

två bolagen är ensamma om att uppvisa fallande räntabilitet för alla tre mätningar. 

Emmaboda bostadsaktiebolag, bolaget som ökade sina avskrivningar mest, uppvisade ett 

positivt rörelseresultat före avskrivningar på 16 947 tkr som sedan föll till –17 311 tkr då 

avskrivningar inkluderades. Detta fall leder till att Emmaboda bostadsaktiebolag är det enda 

bolaget i den första undersökningen som har negativ räntabilitet på något av måtten. På grund 

av att bolagets resultat innan finansiella kostnader är negativt blir bolagets alla 

räntabilitetsmått negativa. Båda bolagens tillgångsposter ökade, vilket bidrar till den 

försämrade räntabiliteten. Ökningen av totala tillgångar var dock endast 1,1 respektive 5,4 %, 

medan fallet i årets resultat var på 58,2 respektive 384,5 %. Regelverksbytet och medföljande 

komponentavskrivning har starkt påverkat de två bolagen, där årets resultat och alla tre 

räntabilitetsmått har försämrats. 

Förändringen i räntabilitet hos de enskilda bolagen som justerat sina jämförelsesiffror efter 

övergången till K3 ser olika ut. Säterbostäder AB visar, precis som de genomsnittliga 

räntabilitetsmåtten för bolagen, en ökning av samtliga mått. Hos Centrum-fastigheter i 

Huskvarna AB är det endast årets resultat som räknats om av de poster som påverkar 

räntabilitetsmåtten. Resultatet förändrar dock bara räntabiliteten på eget kapital medan de 

andra två måtten förblir oförändrade. Detta då det förändrade resultatet beror på skillnader 

efter rörelseresultat och finansiella intäkter, och tas därför inte med när de olika 

räntabilitetsmåtten beräknas. Det negativa resultatet omräkningen lett till i Centrum-

fastigheter i Huskvarna AB gör att räntabiliteten på eget kapital sjunkit kraftigt. 

Från delen av undersökningen som visar hur räntabiliteten generellt ser ut för de bolag som 

redovisar enligt K2- respektive K3-regelverket, går det att utläsa att K3-bolagen generellt 

tenderar att ha både högre räntabilitet på sysselsatt kapital och på eget kapital. Både bland de 

tio bolag som har högst räntabilitet på sysselsatt kapital, samt högst räntabilitet på eget 
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kapital, utgör K3-bolag 70 %. Samtidigt är endast 30 % av de tio bolagen med lägst 

räntabilitet på sysselsatt kapital K3-bolag. Bland de tio bolag som har lägst räntabilitet på 

eget kapital kommer fem stycken från respektive grupp. K2-bolagen har i generella termer 

något högre räntabilitet på totalt kapital än K3-bolagen, men spridningen när det gäller 

räntabilitet på totalt kapital bland K2-bolagen är väldigt stor. Vissa av K2-bolagen visar till 

och med upp en negativ räntabilitet på totalt kapital. 

Sammantaget visar uppsatsens undersökning att K3-regelverket generellt verkar ha en positiv 

inverkan på företags räntabilitet. Den positiva effekten är särskilt tydlig när det kommer till 

räntabiliteten på sysselsatt kapital. Som nämnts tidigare i uppsatsen har företag normalt högre 

krav på sig att visa upp bra räntabilitet på sitt sysselsatta kapital än på sitt totala kapital på 

grund av de räntekostnader företaget drar på sig i och med sitt sysselsatta kapital. Normalt har 

fastighetsbolag stor andel bundet kapital vilket ofta gör att det inte blir så stor skillnad mellan 

sysselsatt kapital och totalt kapital. Men då reglerna för upp- och nedskrivning skiljer sig 

mellan K2 och K3 kan detta leda till skillnader i hur högt det totala kapitalet är beroende på 

vilket regelverk som används. 

 

6.4 Ekonomiska konsekvenser och redovisning som en social konstruktion 

Ovanstående resultat av undersökningen visar att det finns ekonomiska konsekvenser av 

regelverksbytet. Däremot finns det svårigheter att utläsa hur entydiga dessa ekonomiska 

konsekvenser är. Vidare är de ekonomiska konsekvenserna till viss del individuella beroende 

på hur företaget applicerat och tolkat regelverket (Myer, 1969), vilket det ges utrymme till på 

grund av K3-regelverkets principbaserade utgångspunkt. Därmed ökar flexibiliteten för 

företagen, vilket innebär att upprättandet av de finansiella rapporterna enligt K3 medför 

möjligheter att välja de redovisningsmetoder som ger ett mer eftersträvansvärt resultat. Detta 

går rakt emot Bokföringsnämndens syfte med regelverken, som var att få företagens 

redovisning att visa en mer rättvisande bild och undvika att företagen enskilt väljer att 

utnyttja vissa rekommendationer för att uppvisa ett mer önskvärt resultat. Studeras BFN:s K-

projekt med samma glasögon som Hines använde sig av då hon granskade FASB:s projekt för 

att skapa ett sammanhängande conceptual framework i USA, kan ett alternativt syfte anas. K-

projektet kan då istället ses som en del i redovisningsprofessionens försök att upprätthålla sin 

legitimitet. Bara skapandet av dessa komplicerade regelverk kan öka BFN:s status. K3-

regelverket är som nämnts tidigare, ett principbaserat regelverk där stort utrymme för att göra 
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egna tolkningar av regelverket lämnas till användaren. Det kan då argumenteras att endast 

redovisare är kvalificerade för att göra den här typen av bedömningar. Detta förstärker i så 

fall bilden av att personer inom redovisningsprofessionen besitter särskild kunskap vilket 

befäster deras professionsstatus ytterligare. 

 

Kapitel 7 Slutsats 

Uppsatsens undersökning visar att det finns ekonomiska konsekvenser av de båda 

regelverken K2 och K3. Det är dock inte möjligt att utifrån uppsatsen dra några generella 

slutsatser om de ekonomiska konsekvenser som kommer att inträffa för samtliga 

fastighetsbolag, om de byter från att redovisa enligt K2 till att redovisa enligt K3. Detta 

verkar till stor del vara individuellt och bero på faktorer i det enskilda bolaget. Emellertid är 

tendensen att en förmögenhetsskiftning sker. Bolagen i studien uppvisar generellt bättre 

soliditet och räntabilitet, särskilt på sysselsatt kapital, efter övergången till K3.  

Dessa slutsatser går däremot inte att generalisera för de bolag som tillämpar K2- respektive 

K3-regelverket. Här är det istället K2-bolagen som generellt uppvisar högre soliditet, men 

spridningen bland bolagen inom gruppen är stor. Även när det kommer till räntabiliteten på 

totalt kapital uppvisar K2-bolagen generellt högre värden men även här är spridningen mellan 

bolagen stor. K3-bolagen har dock både högre räntabilitet vad gäller eget och sysselsatt 

kapital.  

 

Kapitel 8 Diskussion 

Uppsatsens resultat är till viss del ganska vagt, men det är tydligt att det regelverk, K2 

respektive K3, ett fastighetsbolag väljer att redovisa enligt får ekonomiska konsekvenser. Det 

är svårt att dra långtgående generella slutsatser då de ekonomiska konsekvenserna som 

påvisas i denna rapport skiljer sig åt mellan de enskilda bolagen. Detta leder istället till en 

ökad förståelse för hur stor betydelse företags individuella uppbyggnad och tolkningar av 

regelverken har för utfallet i det enskilda företaget, vid införande av nya redovisningsregler. 

Diskussion kan föras kring huruvida en rättvisande bild för intressenterna ska kunna skapas 

när utfallen påverkas så starkt av företagets individuella egenskaper. Dagens 

redovisningsregler, som till stor del bygger på egna tolkningar och uppfattningar, underlättar 

inte heller för framställning av regler som åsyftar att skapa en rättvisande bild och ökad 
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jämförbarhet. Är det meningen att företag, med hjälp av redovisningen som medel, ska kunna 

skapa förmögenhetsskiftningar trots att verksamheten är densamma? 

Det kan även diskuteras om det ökade tolkningsutrymmet, som bland annat ges i K3 på grund 

av dess principbaserade upplägg, leder till en mer rättvisande bild för företagets intressenter 

eller om det endast ger mer makt till redovisningsprofessionen. Är fallet så att en rättvisande 

bild inte uppnås går det att ifrågasätta BFN:s syfte med att dra igång hela K-projektet. Ett 

alternativt syfte med projektet hade kunnat vara för BFN att upprätthålla sin status som 

redovisningsnormgivare i Sverige efter att IASB:s IFRS for SME givits ut.  

Undersökningens första del påvisar att K3-bolag normalt uppvisar en högre soliditet, vilket 

även Säterbostäder AB:s omräkning av jämförelsetal visar. Däremot åskådliggör andra delen 

av undersökningen att K2-bolagen tenderar till att ha en högre soliditet än K3-bolagen. Detta 

skulle kunna bero på att det i högre utsträckning är bolag med låg soliditet som väljer att 

tillämpa det mer avancerade regelverket K3, då regelverket verkar ha en positiv effekt på 

soliditeten. K3-bolagen kan därför generellt få lägre soliditet som grupp än K2-bolagen. 

Av de sju bolag som bytt från K2 till K3 är det enbart Säterbostäder AB som räknat om sina 

jämförelsetal vad gäller avskrivningar och tillgångarnas värde. Undersökningen kan 

fortfarande medföra insikter vad gäller de ekonomiska konsekvenser regelverksbytet kan 

innebära, men det är viktigt att veta att dessa bara kommer från ett enda fall. Denna del av 

undersökningen är därför mer som ett stöd till de andra undersökningarna och ingen 

fullvärdig undersökning som det ensamt går att dra några slutsatser utifrån. 

De ekonomiska konsekvenser som går att urskilja i den första delen av undersökningen är till 

viss del svåra att urskilja i undersökningens andra del. Förmögenhetsskiftningarna går inte 

alltid i samma riktning som i undersökningens första del. Vidare går skillnaderna inte heller 

att se med samma tydlighet. Kan regelverken därav anses vara likvärdiga och neutrala i 

förhållande till varandra ur redovisningssynpunkt? Eller borde de individuella möjligheterna 

att uppvisa önskade siffror i finansiella rapporter tas med i beräkningarna när nya allmänna 

råd för redovisning tas fram? 

Trenden att fastighetsbolag tenderar till att gå över till det mer komplexa och mer arbetstunga 

regelverket K3 är viktig att beakta. En möjlig anledning skulle kunna vara de positiva 

ekonomiska konsekvenser som själva regelverksbytet verkar leda till för det individuella 

bolaget. Det är dock viktigt att ha i åtanke vid analys av resultatet att det finns många andra 

anledningar som kan ha lett till beslutet att byta regelverk. En möjlig anledning till bytet 
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skulle kunna vara att bolagen byter i förebyggande syfte. De undersökta bolagen omsätter 

mellan 50–80 Mkr, omsättning över 80 Mkr innebär, för alla undersökta bolag, ett påtvingat 

skifte till K3. Bolagen i den första undersökningen kan därför valt att byta för att de befinner 

sig i en expansiv fas och förväntas överstiga 80 Mkr gränsen inom en snar framtid. Det kan 

vara en förklaring till varför både soliditeten och räntabiliteten för dessa bolag i många fall 

ökat, och inte regelverksskiftet i sig. Ett sätt att eliminera detta och andra eventuella 

skensamband hade varit att studera ett fåtal bolag mer i detalj. Då hade det gått att i större 

utsträckning eliminera de faktorer som påverkar nyckeltalen, som inte har sin bakgrund i 

regelverksbytet. Detta är däremot något som författarna lämnar till andra att studera. 

Uppsatsen har istället syftat till att studera ett brett spann av bolag för att undersöka om det 

går att urskilja eventuella övergripande ekonomiska konsekvenser. 

Författarnas förväntningar av uppsatsen uppfylldes till stor del. Undersökningarna, 

framförallt den första, kunde påvisa ekonomiska konsekvenser baserat på vilket regelverk 

som applicerats. Det är dock svårt att se en entydig riktning på de ekonomiska 

konsekvenserna utan de går, som förutspått, i både uppåtgående och nedåtgående riktning. 

Författarna tror att uppsatsens resultat kan vara av intresse för fastighetsbolag, framförallt för 

bolag som eventuellt planerar ett byte av regelverk. Detta för att de kan få en ökad förståelse 

för vilka ekonomiska konsekvenser ett nytt regelverk kan omfatta. Uppsatsen kan användas 

som en vägledning för att undersöka vilken påverkan regelverksbytet skulle få för det 

enskilda bolag det handlar om. Uppsatsen kan även vara intressant för Bokföringsnämnden 

samt andra likande organisationer i andra länder som arbetar med att sätta 

redovisningsstandarder. Genom att förstå hur fastighetsbranschen påverkats av K2- 

respektive K3-regelverket kan det möjligen bli lättare för BFN samt liknande organisationer 

att förutse möjliga ekonomiska konsekvenser av andra rekommendationer redan innan de 

antagits. Uppsatsen kan i måttlig grad också vara relevant för intressenter utanför 

fastighetsbranschen, t.ex. redovisningsspecialister eller företag med stora tillgångar i form av 

fastigheter. Företag som äger mycket fastigheter har i mångt och mycket samma nytta av 

uppsatsen som fastighetsbolag. Redovisningsspecialister kan få ny kunskap om vilka 

ekonomiska konsekvenser som regelverken lett till och kan därmed både ge bättre råd till sina 

klienter, särskilt inom fastighetsbranschen, samt få inspiration till nya redovisningsområden 

att forska inom. 
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Kapitel 9 Vidare forskning 

Trots att K-regelverken varit införlivade under en period nu är de fortfarande relativt nya och 

fortfarande under utveckling. Därav hade det varit intressant att studera de långsiktiga 

ekonomiska konsekvenserna mellan regelverken och även se hur många företag som i 

framtiden frivilligt övergått till huvudregelverket K3, då trenden idag visar att fler och fler 

övergår till K3. 

Vidare forskning som hade varit av intresse är att undersöka de ekonomiska konsekvensernas 

inverkan på valet mellan regelverken. Huruvida detta är en aspekt företag granskar, 

utvärderar och tar hänsyn till innan de beslutar om vilket regelverk de ska tillämpa.  

Ovanstående undersökning har avgränsats till K2- och K3-regelverken. Hela 20 % av de 

bolag som klassificeras som mindre företag inom omsättningsspannet 50-80 Mkr tillämpar 

dock RFR2. Det hade således varit av intresse att studera eventuella ekonomiska 

konsekvenser av tillämpandet av detta regelverk i relation till K2- och K3-regelverken.  

Ännu en intressant studie hade varit kring nuvarande gränsvärden för mindre och större 

företag. Är dessa lämpliga eller möjliggör dessa snedvridningar i de finansiella rapporterna, 

då regelverk som inte är anpassade för komplexa verksamheter kan utnyttjas. 

Fastighetsbranschen har, som nämnts tidigare, vissa speciella karaktärsdrag, exempelvis stora 

kapitalmassor bundna i fastigheter. Företagen kan äga fastigheter för miljarder med ändå 

räknas som ett mindre företag, och därmed komma undan reglerna i K3 som finns för att ge 

en mer rättvisande bild av fastigheters värde. Diskussion kan därmed föras kring huruvida 

branschspecifika gränsvärden bör införas. 
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