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Sammanfattning 
Watts & Zimmerman (1978) presenterade den första teorin inom redovisningen som 
inte likt tidigare forskning som på ett normativt sätt förklarat hur företag borde tänka 
kring sin redovisning. De ville förklara faktorer bakom de beslut som företagsledare tar 
gällande sin redovisning. Faktorer som enligt Watts & Zimmerman är av stor betydelse 
när det kommer till hur företag väljer redovisningsmetod är utformningen av den 
kompensationsplan som företagsledaren har, företagets skuldsättningsgrad samt en 
politiskfaktor som styrs av företagets storlek. 
 
Inom redovisningsområdet i Sverige har det skett förändringar som lett fram till 
tillkomsten av K-regelverken. Bakgrunden till K-regelverken bygger på att Sverige i 
och med sitt medlemskap i EU är tvungna att anpassa redovisningsstandarder till det 
internationella ramverket. Från och med 1 januari 2013 blev det nya K3-regelverket 
obligatoriskt för större onoterade aktiebolag i Sverige. För bolag som inte enligt 
Årsredovisningslagen klassas som större företag finns det en möjlighet att frivilligt välja 
att tillämpa det mer komplexa och principbaserade K3-regelverket framför det enklare 
K2-regelverket. Trots att K3-regelverket kräver mer kunskap genom den komplexitet 
som regelverket innebär, väljer mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige att frivilligt 
övergå till K3-regelverket. Syftet med den här studien är således att undersöka om det 
ur ett Earnings Management perspektiv går att finna en förklaring till varför mindre 
onoterade fastighetsbolag i Sverige väljer att frivilligt redovisa enligt K3-regelverket. 
 
Studien är av kvantitativ karaktär med positivistisk kunskapssyn. I och med att 
resultatmanipulering är ett känsligt inom redovisningsområdet har vi baserat studien på 
tidigare genomförda studier där företagsledares attityd till Earnings Management 
undersöks. Genom en enkät undersökte om det förelåg skillnader i attityder till Earnings 
Management mellan fastighetsbolag som redovisar enligt K2-regelverket och K3-
regelverket. Vidare undersöktes även om det utifrån tidigare studier föreligger en 
skillnad inom K3-regelverket i hur de olika bolagen ställer sig till att höja eller sänka 
det redovisade resultatet beroende på företagstyp, vart de är belägna geografiskt, deras 
storlek samt vilken deras huvudsakliga verksamhet är. 
 
Resultatet visar på att det inte föreligger en signifikant skillnad i attityden mellan de två 
regelverken. Vi kunde således inte förklara den frivilliga övergången till K3-regelverket 
sett ur ett Earnings Management perspektiv. Det gick inte heller att styrka tidigare 
studier där bland annat exempelvis kommunala bolag väljer en redovisningsmetod för 
att kunna sänka det redovisade resultatet. Undersökningen visar på att majoriteten av 
respondenterna ställer sig positivt till Earnings Management så länge det sker inom 
redovisningsregelverket och skattelagar. Vidare visade undersökningen på att det flesta 
som valt at frivilligt övergå till K-regelverket består av kommunala fastighetsbolag. Det 
kanske kan förklaras genom att K3-regelverket ger en mer rättvisande bild över 
företagets finansiella ställning. Valet att frivilligt övergå för kommunala bolag kan 
därför baseras på den högre grad av rättvisande bild som K3-regelveket medför snarare 
än viljan att kunna utöva Earnings Management.  
 
 
 
Nyckelord: Earnings management, fastighetsföretag, K-regelverken, attityder, 
redovisningsval, Positive Accounting Theory, resultatmanipulering. 
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1. Inledning 
______________________________________________________________________ 
 
I det inledande kapitlet kommer studiens problembakgrund och problemdiskussion att 
presenteras. Problemdiskussionen utmynnar i en problematisering som återföljs av 
studiens syfte. Den inledande delen kommer att avslutas med det teoretiska och 
praktiska bidraget samt en redogörelse av studiens avgränsningar. 
______________________________________________________________________ 
 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige styrs redovisning av lagar och normer som har utvecklats i takt med ett 
förändrat samhälle (Johansson, 2009, s. 59). De normbildande organen i Sverige inom 
redovisningsområdet är Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för finansiell 
rapportering (RFR). BFN är en statligmyndighet i Sverige som ansvarar över 
normbildningen gällande icke noterade företag, medan RFR har ansvaret över 
normbildningen för de noterade bolagen (Johansson, 2009, s. 78-79). 
 
Sverige är sedan sitt medlemskap i EU bunden till att utforma sin lagstiftning efter EU-
direktiv och följa de fastställda förordningarna (Johansson, 2009, s. 64).  År 2005 
utformas en ny förordning som kräver att International Financial Reporting (IFRS) och 
International Accounting Standards (IAS) måste tillämpas i koncernredovisningen för 
noterade företag, men där medlemsländerna själv får utveckla specifika regler för 
onoterade bolag (Johansson, 2009, s. 65). International Accounting Standards Boards 
(IASB) som är grundaren till IFRS har som mål att uppnå en harmonisering mellan alla 
börsnoterade företag (Johansson, 2009, s. 57). Genom införanden av den nya 
förordningen inom redovisningsområdet har svensk redovisning genomgått en 
betydande förändring. Nu måste den svenska redovisningen till stor del anpassas till ett 
internationellt ramverk (Johansson, 2009, s. 82). 
 
I Sverige har det pågått en förändring av hur redovisningen för företag ska regleras och 
BNF har utvecklat ett regelverk för varje företagskategori baserat på deras storlek 
(Johansson, 2009, s. 83). De regelverken vill benämnas K-regelverken där BNF har 
arbetat fram fyra kategorier K1-K4, vilka har för avsikt att skapa en bättre jämförbarhet 
mellan företagen i de olika företags kategorierna (Drefeldt & Törning, 2012, s. 18).  
 
Från och med 1 januari 2013 blev det nya K3-regelverket obligatoriskt för större 
onoterade aktiebolag i Sverige (KPMG, 2013, s. 3). K3 är det regelverk som BFN 
utformat och är tänkt att vara huvudregeln för redovisning i svenska företag. K3 måste 
tillämpas av alla företag, oavsett associationsform, om företaget klassas som ett större 
företag enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 1995:1554) 1 kap 3 § p. 4. För att 
klassas som ett större företag ska de uppfyller mer än ett av de följande tre kriterier två 
år i rad: 
 

• Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 stycken 

 
• Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 40 miljoner kronor 
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• Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor 
 
 
Regelverket är baserat på “IFRS for Small and Medium entities”, men är ett 
självständigt regelverk (Backlund, 2013, s. 26). Skillnaderna mellan K3-regelverket och 
“IFRS for SMEs” baseras på anpassningar som gjorts mot ÅRL där regler som går emot 
ÅRL justerats, regler som saknas i SMEs har lagts till samt regler som skiljer sig mellan 
regelverken har anpassats (BFNAR, 2010, s. 2). Här har bolag som inte uppfyller 
kriterierna för att klassas som större bolag enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 1 kap 3 § p. 4 
en möjlighet att frivilligt välja att redovisa enligt K3-regelverket i stället för det enklare 
och regelbaserade K2-regelverket.   
 
Watts & Zimmerman (1978) försöker genom Positive Accounting Theory (PAT) 
förklara vad som påverkar företags val av redovisningsmetod. PAT bottnar i agentteorin 
och vill visa på att företagsledare väljer redovisningsmetod efter nyttomaximering 
(Avelé, 2014, s. 399). Valet av redovisningsmetod menar Watts & Zimmerman (1978, 
s. 115-116) påverkas av faktorer som i sin tur påverkar företagsledarens välstånd och 
även vilka intressenter som har störst intresse för bolagets finansiella ställning. Watts & 
Zimmerman (1978) pekar på att företag som har ett högt skattetryck kommer välja en 
redovisningsmetod som minimerar det skattepliktiga resultatet medan ett företag med en 
lukrativ bonusplan till företagsledningen väljer en metod som maximerar resultatet. Likt 
den positiva redovisningsteorin menar Caisa Drefeldt också att företagets intressenter 
har en stor betydelse för valet av redovisningsmetod där exempelvis ett familjeägt 
privatföretag med låg skuldsättningsgrad eller med få anställda i stort sett endast har 
skatteverket som intressent av vikt i valet av redovisningsmetod (Lennartsson, 2012, s. 
14). Valet kring redovisningsmetod kan påverka till exempel företagets kassaflöden och 
på så sätt påverka hur intressenterna tar sina beslut (Holthausen & Leftwich, 1983, s. 
77). 
 
Resultatmanipulering uppstår när ett företag påverkar sitt redovisade resultat på ett 
sådant sätt att det skiljer sig från det som annars skulle redovisas. En bakomliggande 
orsak till valet av ett visst redovisningsregelverk kan därför vara företagets vilja att 
påverka resultatet. Företagsledningen kan använda sig av resultatmanipulering för att 
påverka sitt resultat på ett önskat sätt.  Forskning gjord av Prencipe et al. (2011, s. 530) 
och Dichev et al. (2013, s. 30) menar på att företagsledningen väljer ett specifikt 
redovisningsregelverk för att kunna styra sitt resultat genom Earnings Management 
(EM), på ett sådant sätt att de i enlighet med PAT antingen kan kompenseras i form av 
bonusplaner eller minska det politiska trycket på företaget. Allt är dock inte svart eller 
vitt, att påverka sitt resultat via t.ex. periodiseringar sker genom redovisningsprinciper 
och är därför inte oetiskt. Även om resultatmanipulering och EM har en negativ klang är 
det en del av extern redovisning. Den oetiska aspekten av resultatmanipulering och EM 
uppkommer först när företag medvetet börjar vilseleda sina intressenter (Dichev et al., 
2013; Elias, 2002).  
 

1.2 Problemdiskussion 
Genom de olika K-regelverken skapas skillnader i företagets finansiella rapport då det 
finns tydliga skillnader i hur vissa poster ska hanteras. Värdering till verkligt värde av 
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till exempel fastigheter är tillåtet i K3-regelverket men inte i K2-regelverket. K3-
regelverket ställer högre krav och fler bedömningar då det regelverket är uppbyggt på 
principer tillskillnad från K2-regelverket som är regelbaserat. 
 
Av det som publicerats i Sverige som syftar till att informera företagarna om valet kring 
K2- och K3-regelverket, lyfts i majoriteten av fallen de mindre onoterade 
fastighetsbolagen upp som ett exempel på den kategori av företag som har mest att 
fundera på i valet av regelverk (KPMG, 2012; Lennartsson, 2012; Lennartsson 2013). 
En av de tydligaste skillnaderna inom fastighetsbranschen mellan K2- och K3-
regelverket är att materiella anläggningstillgångar med delar av väsentligt värde ska 
skrivas av separat via så kallad komponentavskrivning. Vid komponentavskrivningar 
måste anläggningstillgången delas upp och bedömningar kring värde och livslängd på 
varje enskild komponent måste göras. Då valet att självmant övergå till K3-regelverket 
kräver att företagen måste göra den bedömning, kan det bli problematisk i det befintliga 
beståndet (Nordlund et al., 2013, s. 12). Törning (2014) menar på att det kan göra det 
svårt för mindre fastighetsbolag att göra valet mellan K2- och K3-regelverket. 
 
Fastighetsbranschen har genom kravet på komponentavskrivningar varit mycket kritiska 
till att övergå till K3-regelverket. K3-regelverket ställer högre krav på företagets 
redovisning genom komponentavskrivningen vilket i sin tur leder till ökat arbete och 
krav på kompetens. Fastighetsföretagen som står och väger mellan K2- och K3-
regelverket kommer mest troligt att tillämpa K2-regelverket i sin redovisning om de har 
möjlighet. Företag som har ett större antal fastigheter i sina tillgångar likt ett 
fastighetsbolag som tillämpar K3-regelverket har högre krav på sin redovisning och 
måste därför tänka till en extra gång. Det blir därför relativt stora skillnader i 
fastighetsföretags redovisning beroende på vilket regelverk som tillämpas (Lennartsson, 
2013, s. 35). Eriksson (2013) vill även han poängtera att redovisning enligt K2-
regelverket är något enklare men tillägger att K3-regelverket ger en högre grad av 
rättvisande bild. Fastighetsföretagen måste därför fatta beslut om regelverk baserat på 
behov och egna förutsättningar. 
 
Trots den här komplexiteten finns det fastighetsföretag som väljer att frivilligt övergå 
till K3-regelverket. Per Lindblom diskuterar i sin artikel att K3-regelverket är att föredra 
för fastighetsbolag då redovisningen kommer resultera i en mer rättvisande bild av 
bolagets resursförbrukning. En tydligare redovisning vill även underlätta för företagets 
intressenter som banker och leverantörer då informationen i den finansiella rapporten 
bättre speglar företagets verksamhet (Lindblom, 2015).  
 
Då K3-regelverket är ett principbaserat regelverk som kräver egna bedömningar kring 
till exempel värderingar och avskrivningar, ger det en möjlighet till EM i större 
utsträckning i jämförelse med K2-regelverket. EM kan därför vara en bra förklaring till 
varför vissa företag väljer att övergå till det mer principbaserade K3-regelverket 
frivilligt framför det enklare K2-regelverket. 
 
Bowen et al. (1995) uttrycker att valet av regelverk kommer att påverka 
redovisningsmetoderna för avskrivningar och att valet därför vill komma att ha en stor 
betydelse för ett företags finansiella ställning. Tidigare forskning och studier inom 
redovisningsområdet vill visa på vad som grundar företagets val av redovisningsmetod 
ur en normativsynvinkel. Där diskuteras mer generellt hur företag påverkas av vald 
redovisningsmetod och hur de borde tänka. Däremot saknas det studier som undersöker 
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om det finns någon specifik bakomliggande faktor till valet av ett specifikt regelverk. 
Även den litteratur som publicerats gällande K3-regelverket diskuterar kring hur företag 
borde tänka vid valet att frivilligt övergå. Vi ser att beslutet om K-regelverk är av stor 
betydelse för företag och vi finner det intressant att studera om företag väljer att övergå 
till K3-regelverket baserat på den högre grad av flexibilitet inom regelverket.  
 
Utifrån genomgången av tidigare studier, anser vi att det finns ett gap att fylla genom att 
undersöka om det finns ett samband mellan resultatmanipulation sett ur ett EM-
perspektiv och valet att frivilligt övergå till K3-regelverket för svenska mindre 
onoterade fastighetsbolag. Även om vissa ansatser till EM inte anses vara oetiskt bland 
företagsledare och revisorer, då de fortfarande håller sig inom regelverken och 
skattelagarna (Dichev et al., 2013, s. 30), anser vi det aktuellt att undersöka företags 
benägenhet att utnyttja redovisningsregelverken. Eftersom att den största effekten av 
EM är att det påverkar kvalitén av det redovisade resultatet så kan det leda till en 
minska relevans och tillförlitlighet av de finansiella rapporter som intressenterna tar del 
av. EM är ett känsligt ämne inom redovisningen och därför kan en positiv attityd till 
EM indikerar på att företagsledaren känner till möjligheterna och kan även visa på att 
egna erfarenheter kring EM finns (Dichev et al., 2013, s. 24). 
 

1.3 Problemformulering 
Studiens problemformulering baseras på strategin EM, där företag genom sin 
redovisning kan välja att påverka det redovisade resultatet. Genom attitydskillnader till 
EM mellan  K2- och K3-regelverket ämnar studien att testa om stöd finns för att EM 
kan vara en förklaring till att mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige valt att 
frivilligt övergå till K3-regelverket. Attitydskillnaden mellan de olika regelverken avser 
att reflektera om valet att frivilligt övergå till K3 kan förklaras ur ett EM perspektiv. 
 
Studien avser därmed att besvara följande problem: 
 

Finns ett samband mellan Earnings Management och valet att frivilligt övergå till 
K3-regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige? 

 

1.4 Syfte 
De bolag som inte uppfyller kriterierna för att klassas som större bolag enligt ÅRL (SFS 
1995:1554) 1 kap 3 § p. 4 har en möjlighet att frivilligt välja att redovisa enligt K3-
regelverket i stället för det enklare och regelbaserade K2-regelverket. Syftet med 
studien är ett genom en kvantitativ metod undersöka om EM kan vara en förklaring till 
valet att frivilligt övergå till K3-regelverket inom fastighetsbranschen. Det för att kunna 
påvisa om det föreligger ett samband mellan EM och valet att övergå till K3-regelverket 
för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige.  
 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studien syftar till att undersöka om EM kan vara en förklaring till valet att frivilligt 
övergå till K3-regelverket inom fastighetsbranschen. Då finansiella rapporter har som 
syfte att informera intressenter om den finansiella ställningen i bolaget och visa en 
tillförlitlig och relevant bild över företag kan användandet av EM i en för stor 
utsträckning ha en negativ påverkan. K-regelverken är förhållandevis nytt och många 
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anser att effekten av införandet fortfarande är svårt att avgöra utan att låta regelverket 
tillämpas en längre tid. Det kan därför vara viktigt att lyfta eventuella samband mellan 
val av ett redovisningsregelverk och EM sett till övriga intressenter som bolagen kan ha, 
som investerare, kreditgivare och myndigheter. 
 
Det teoretiska bidrag från den här studien är att uppmärksamma om det ur ett EM 
perspektiv går att förklara varför mindre onoterade fastighetsbolag väljer att frivilligt 
övergå till K3-regelverket. Då ingen liknade studie har påvisat om ett samband kan 
föreligga mellan EM och valet att frivilligt övergå till K3-regelverket för mindre 
onoterade fastighetsbolag i Sverige avser studien att fylla denna kunskapslucka.  
 
Studiens praktiska bidrag riktar sig både till fastighetsbranschen och övriga intressenter, 
som kreditgivare, myndigheter, aktieägare och investerare. Vi tror att studien kan bidrar 
till en ökad förståelse gällande EM generellt och hur svenska onoterade mindre 
fastighetsbolag ställer sig till EM. Effekten av EM påverkar främst kvalitén av det 
redovisade resultatet, vilket kan ha påverka såväl intressenter som samhället. Med tanke 
på att K3-regelverket är ett relativt nytt regelverk som mindre onoterade företag kan 
välja att tillämpa kan studien vidare hjälpa myndigheter som BFN att utveckla 
regelverket.  
 

1.6 Avgränsningar 
Nedan följer studiens olika avgränsningar vilka anses som nödvändiga för studiens 
omfattning:  
 

• Studien begränsar sig till de svenska onoterade fastighetsbolag som är 
bokföringsskyldiga samt obegränsat skattskyldiga inom Sverige, då det är de 
företagen som den här studien riktar sig emot och då utländska bolag inte 
kommer att redovisa enligt K2- eller K3-regelverket. Ett aktiebolag blir 
bokföringsskyldig den dag de registrerar sig hos bolagsverket. Ett aktiebolag 
som har bokföringsskyldighet ska vid sin redovisning följa Bokföringslagen 
(BFL), ÅRL och BFN:s normgivning (BFN, 2016). Enligt Inkomstskattelagen 
(IL) (SFS 1999:1229) är svenska juridiska personer obegränsat skattskyldiga 
och är därmed skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.  

 
• Studien avgränsas vidare till svenska onoterade fastighetsbolag som inte 

uppfyller årsredovisningslagens kriterier för att klassas som större företag och 
därigenom fritt kan välja att redovisa enligt K2- eller K3-regelverket, då endast 
de är av intresse för studien. Begränsningen görs utefter de bolag som inte 
uppfyller mer än ett av de följande tre kriterier i ÅRL (SFS 1995:1554)  1 kap 3 
§ p. 4 två år i rad. 

 
o Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 stycken 
 

o Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 40 miljoner kronor 
 

o Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor 
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• Med hjälp av SNI-koder har studien kunnat avgränsats till fastighetsföretag med 

bostäder, industrilokaler och andra lokaler som lokaler för detaljhandel. Det här 
för att endast de är av intresse för studien. Följande SNI-koder har därför 
använts i studiens avgränsningar: 
 
68.201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 
68.202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade   industrilokaler 
68.203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 

 
 

• Företag som har en omsättning mindre än vad som är gränsvärdet för att klassas 
som mikroföretag enligt EUs definition kommer inte heller att inkluderas i den 
aktuella studien. Gränsvärdet för mikroföretag i form av omsättning är 18,7 
miljoner kronor. Anledningen till den här avgränsningen är att minska antalet 
respondenter på grund av tidsskäl.  
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2. K-regelverken 
______________________________________________________________________ 
 
Det här kapitlet kommer inledas med en introduktion till K-regelverken. Vidare 
presenteras skillnader mellan K2- och K3-regelverket och hur de skiljer sig åt i praktisk 
redovisning. Då de intressenter som den här studien riktar sig till inte nödvändigtvis 
har full kunskap kring redovisningsregelverken och de skillnaderna som finns dem 
mellan anses den här introduktionen som nödvändig.   
______________________________________________________________________ 
 

2.1 Bakgrunden till K-regelverken 
Tillkomsten av K-regelverken bottnar i den utveckling som skett inom 
redovisningsområdet under en tioårsperiod där den svenska lagstiftningen har fått 
anpassa sig snabbt efter internationella redovisningsstandarder. Då de dåvarande 
redovisningsreglerna ansetts varit svåra att överblicka och varit onödigt komplicerade 
för mindre företag påbörjades arbetet med att försöka strukturera upp reglerna efter 
företagens storlek och karaktär (Broberg, 2010, s. 10). Varje företag som måste upprätta 
en årsredovisning ska kunna vända sig till ett av de regelverken, där varje regelverk 
innehåller samtliga regler för att företaget ska kunna leverera en årsredovisning enligt 
god redovisningssed (Broberg & Eriksson, 2014, s. 13).  
 
De företag som är bokföringsskyldiga ska avsluta den löpande redovisningen under året 
med ett bokslut. Beroende på storleken på företaget krävs det att en årsredovisning 
upprättas efter ÅRL, där ett företag med en nettoomsättning som understiger 3 miljoner 
kronor kan välja ett förenklat bokslut i enlighet med BFL. De fyra kategorierna som 
arbetades fram av Bokföringsnämnden (BFN) går under benämningen K1-K4 och 
vilken typ av företag som kan applicera de reglerna styrs på följande sätt (Drefeldt & 
Törning, 2012, s. 18): 
 
K1 – Enskilda näringsidkare, handelsbolag med högst fyra delägare eller ideella 
föreningar som har en omsättning som understiger 3 miljoner kronor och som inte är 
skyldiga att upprätta årsredovisning enligt BFL (SFS 1999:1078)  6 kap § 3:1. K1-
regelverket innehåller väldigt förenklade regler vars koppling till skattereglerna är 
väldigt stark. K1-regelverket kan aldrig användas av aktiebolag. BFN har publicerat 
följande regelverk gällande K1: 
 
BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut 
BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar 
förenklat årsbokslut 
 
K2 – Kan i första hand användas av mindre aktiebolag, ekonomiska föreningar samt 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och ideella föreningar som inte har möjlighet eller 
inte vill applicera K1-regelverket. K2-regelverket utgörs av förenklingar med 
exempelvis schablonregler med gränser som är tydligt definierade, mindre 
valmöjligheter, tilläggsupplysningar krävs i mindre utsträckning och slutligen regler 
som ligger nära skattelagar (Backlund, 2013, s. 25). BFN har publicerat följande 
regelverk gällande K2: 
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BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar 
 
K3 – Regelverket är tänkt att vara huvudregelverket för företag i Sverige och är 
obligatoriskt för företag som klassas som större företag enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 1 
kap § 3:4 och gäller oavsett associationsform. K3-regelverkat har utvecklats sedan 2005 
och blev obligatoriskt under räkenskapsåret 2013. BFN har publicerat följande 
regelverk gällande K3: 
 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
 
K4 – Moderföretag som i sin koncernredovisning tillämpar IFRS ska enligt K4-
regelverket också tillämpa RFR 1 i koncernredovisningen och RFR 2 i ÅRL (Backlund, 
2013, s 26). Företagen som enligt EU-förordningen ska upprätta sin koncernredovisning 
enligt standarder från IASB. BFN har publicerat följande regelverk gällande K4: 
 
BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell 
rapportering 
 

2.2 K2-regelverket 
K2-regelverket är det förenklade regelverk som mindre aktiebolag och ekonomiska 
föreningar kan välja att tillämpa framför det mer avancerade K3-regelverket. Från 
BFN:s sida är tanken att skapa ett system där jämförbarheten mellan företagsformer 
inom samma kategori ska vara så stor som möjligt (Broberg, 2010, s. 11). Den 11 juni 
2008 gav BFN allmänna råd med vägledning och kommentarer i BFNAR 2008:1. K2-
reglerna ska vara enkla ge minskade valmöjligheter och krav på avancerade 
bedömningar (Broberg, 2010, s. 28). K2-regelverket får tillämpas av mindre företag 
som enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 1 kap 3 § punkt 4 inte uppfyller mer än ett av de 
följande tre kriterier två år i rad:  
 

• Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 stycken 
 

• Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 40 miljoner kronor 

 
• Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor 
 
Regelverket är strikt och det regler som K2-regelverket ställer upp måste följas. 
Företagen kan inte välja att följa bestämmelserna i K2-regelverket för en affärshändelse 
för att sedan följa redovisningsrådets rekommendationer för en annan händelse 
(Broberg, 2013, s. 11). 
 
I mindre koncerner behöver inte moderbolaget upprätta koncernredovisning till skillnad 
från moderbolag i större koncerner. Gränsdragningen för vad som definierar en större 
koncern görs på samma sätt som vad som klassificerar ett större företag enligt ÅRL 
(SFS 1995:1554) 1 kap 3 § punkt 4, där kriterierna gäller för hela koncernen. K2-
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regelverket innehåller därför inte några regler för koncernredovisning. Väljer företaget 
frivilligt att upprätta koncernredovisning måste det framgå enligt vilka principer som 
upprättningen görs.  
 
Första gången ett företag väljer att tillämpa K2-regelverket för sin årsredovisning 
behöver företaget inte räkna om föregående års jämförelsesiffror utan regelverket ska 
användas framåtriktat (BFNAR, 2008, s 21.7). Däremot kan det krävas korrigeringar i 
den ingående balansen för balans- och resultatposter som inte stämmer överens med 
K2-reglerna enligt BFNAR 2008:1 (2008, s. 21.2-4). De eventuella justeringarna görs 
direkt mot det egna kapitalet genom en ökning eller minskning av det balanserade 
resultatet. Exempel på sådana typer av justeringar kan vara egen upparbetade 
immateriella tillgångar, uppskjuten skatteskuld till följd av en tidigare uppskrivning av 
en anläggningstillgång eller andra uppskjutna skatteskulder i fall som inte nämns i 
BFNAR 2008:1 (2008, s. 21:2). 
 
För företag som upprättar sin årsredovisning enligt K2-regelverket måste den upprättas 
på ett överskådligt sätt och följa god redovisningssed. God redovisningssed för K2-
regelverket utgörs enligt BFNAR 2008:1 (2008, s. 2) av följande principer: 
 
Fortlevnadsprincipen: Upprättandet av balans- och resultaträkningen, samt noterna i 
årsredovisningen ska göras på ett sådant sätt att verksamheten väntas fortgå. Det enda 
tillfället som det är tillåtet att avvika från den här principen är om företaget ska 
avvecklas. Skulle ett sådant fall bli aktuellt ska det tas i hänsyn vid upprättandet och till 
exempel skriva ner en tillgång till nettoförsäljningspris (BFNAR 2008:1, s. 2-3; 
Broberg, 2013, s. 17).  
 
Konsekvent tillämpning: Företaget ska från år till år använda samma principer gällande 
värdering, klassificering och indelning av olika poster. Det för att underlätta att jämföra 
de finansiella rapporterna år till år. Väljer företaget att byta en redovisningsprincip 
enligt vad som godkänns enligt K2-regelverket för exempelvis värdering av avsättning 
och värdering av pågående arbeten ska bytet endast ske framåt i tiden. Ingen omräkning 
av jämförelsetal ska ske för tidigare år (BFNAR 2008:1, s. 2-3; Broberg, 2013, s. 17-
18).  
 
Försiktighetsprincipen: Enligt försiktighetsprincipen ska de värderingar som företaget 
göras med försiktighet. Det här innebär att endast intäkter som tillhör räkenskapsåret 
och är konstaterade eller fakturerade fås tas med. Vidare innebär det här att egen 
upparbetade immateriella tillgångar inte får med tas i balansräkningen då värderingen 
av sådana tillgångar är väldigt svårt. Företaget måste också ta eventuella 
värdenedgångar i hänsyn (BFNAR 2008:1, s. 2; Broberg, 2013, s. 18).  
 
Periodiseringsprincipen: I årsredovisningen ska de intäkter och kostnader som hör till 
räkenskapsåret alltid tas med, oavsett när in- och utbetalning sker. Det finns dock ett 
undantag för kostnader eller intäkter som understiger 5000 kr. Det här medför att antalet 
periodiseringar i K2-reglerverket blir minimala (BFNAR 2008:1, s. 2-3; Broberg, 2013, 
s. 18). 
 
Post för post-principen: Värdering av tillgångar och skulder ska göras var och en för sig. 
Exempelvis ska varje maskin värderas för sig och det är inte tillåtet att göra en kollektiv 
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värdering av samtliga maskiner. Undantag får göras till exempel för varulager där lagret 
består av homogena varor (BFNAR 2008:1, s. 2; Broberg, 2013, s. 18). 
 
Bruttoredovisning: Intäkter och kostnader får normalt inte kvittas mot varandra, inte 
heller tillgångar får kvittas mot avsättningar eller skulder. K2-regelverket har dock 
undantag då företag tillåts kvitta fakturerade belopp mot nedlagda kostnader för arbeten 
till fast pris. Vidare tillåts nettoredovisning av årets nedskrivningar och återföring av 
tidigare års nedskrivningar och även för intäkter och kostnader under respektive post för 
finansiella poster (BFNAR 2008:1, s. 2;  Broberg, 2013, s. 18). 
 
Kontinuitetsprincipen: Ingående balansen för ett år ska matcha den utgående balansen 
för föregående år (BFNAR 2008:1, s. 2; Broberg, 2013, s. 18). I normala fall ska 
balansposter värderas till verklig värde, det vill säga den verkliga inkomsten/utgiften 
eller intäkten/kostnaden. K2-regelverket ger en möjlighet till schablonmässig värdering 
i vissa fall där det kan vara svårt att ta fram korrekta uppgifter eller om kostnaden av 
värderingen inte kan motiveras. För att få värdera enligt schablon krävs det att det finns 
relevant och tillförlitligt underlag för schablon, tillämpningen är konsekvent och 
schablonen kan väntas ge ungefär samma värde som värdering utifrån faktiska 
förhållanden (BFNAR 2008:1, s. 3). 
 
Slutligen reglerar K2-regelverket hur utformningen av årsredovisningen ska 
genomföras. Företaget får inte själva avvika från den utformning som K2-regelverket 
ställer upp. En årsredovisning enligt K2-regelverket ska innehålla (BFNAR 2008:1, s. 4; 
Broberg, 2010, s. 64).  
 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Noter och upplysningar 

 
Resultaträkningen ska utformas efter kostnadsslag enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 3 kap 
3§, vilket innebär att resultaträkningen uppdelas utefter vilka typer av kostnader som 
företaget har. Det här har som syfte att underlätta jämförandet mellan bolag (BFNAR 
2008:1, s. 4; Broberg, 2010, s. 64). Vidare får företaget inte själva lägga till andra 
rubriker, underrubriker, summeringsrader eller poster som inte finns i den mall som 
regelverket ger (BFNAR 2008:1, s. 4).   
 

2.3 K3-regelverket 
K3 är det regelverk som BFN tagit fram och är tänkt att vara huvudregeln för 
redovisning i svenska företag. Regelverket måste tillämpas av alla företag, oavsett 
associationsform om företaget klassas som ett större företag enligt ÅRL (SFS 
1995:1554) 1 kap 3 § p. 4, där ett större företag uppfyller mer än ett av kriterierna nedan 
två år i rad. 
 

• Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 stycken 
 

• Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 40 miljoner kronor 
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• Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor 
 
Noterade bolag måste alltid att tillämpa K3-regelverket även om de inte uppfyller 
kriterierna för att klassa som större företag enligt kriterierna ovan (Broberg & Eriksson, 
2014, s. 12).  
 
Regelverket är baserat på “IFRS for SMEs”, vilket är IFRS regelverk för små och 
medelstora företag. K3-regelverket är dock ett självständigt regelverk (Backlund, 2013, 
s. 26). Skillnaderna mellan K3-regelverket och “IFRS for SMEs” beror på anpassningar 
som gjorts mot ÅRL där regler som går emot ÅRL justerats, regler som saknas i 
“SMEs” har lagts till samt att regler som skiljer sig mellan regelverken har anpassats 
(Broberg, 2010, s. 2). Redovisningen måste följa de grundläggande principerna som 
finns uppsatta i ÅRL. De grundläggande principerna består av: 
 
Fortlevnadsprincipen: Redovisningen ska upprättas med antagandet att verksamheten 
kommer att fortgå. Företaget måste genomföra en bedömning om så faktiskt är fallet 
och även ifall där bedömningen görs att verksamheten inte kan fortgå måste 
upplysningar om skälet för tvivlet lämnas (BFNAR 2012:1, s. 3; Broberg & Eriksson, 
2014, s. 16).  
 
Konsekvent tillämpning och jämförbarhet: Principer och begrepp ska tillämpas på 
samma sätt konsekvent över åren för att jämförbarheten mellan åren ska säkerställas. 
Det här innebär att värderingar måste ske på ett likformigt sätt där transaktioner och 
andra händelser ska behandlas lika från år till år (BFNAR 2012:1, s. 3; Broberg & 
Eriksson, 2014, s. 16).  
 
Försiktighetsprincipen: Bedömningar för exempelvis värden på tillgångar ska 
genomföras med försiktighet. Anledningen är för att undvika att intäkter och tillgångar 
ska överskattas eller att skulder och kostnader underskattas och därigenom skapar en 
felaktig bild över den finansiella situationen (BFNAR 2012:1, s. 3; Broberg & Eriksson, 
2014, s. 17). 
 
Periodiseringsprincipen: Intäkter och kostnader ska alltid tas med i redovisningen om de 
tillhör det aktuella räkenskapsåret, oavsett när betalningen görs (BFNAR 2012:1, s. 3; 
Broberg & Eriksson, 2014, s. 17). 
 
Post för post-principen: Varje enskild tillgång och skuld ska värderas enskilt. Det här 
innebär att varje maskin eller fordran ska värderas separat (BFNAR 2012:1, s. 3; 
Broberg & Eriksson, 2014, s. 17-18). 
 
Kvittningsförbud: ÅRL tillåter inte att tillgångar och skulder eller intäkter och kostnader 
kvittas mot varandra. Det finns dock undantag om det finns särskilda skäl och 
redovisningen fortfarande kan upprättas enligt god redovisningssed (BFNAR 2012:1, s. 
3; Broberg & Eriksson, 2014, s. 18). 
 
Kontinuitet: Ingående balansen för ett år ska matcha den utgående balansen för 
föregående år (BFNAR 2012:1, s. 3; Broberg & Eriksson, 2014, s. 18).  
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Ekonomisk innebörd före form: Redovisningen ska alltid spegla transaktioner och andra 
händelser utifrån dess ekonomiska innebörd och inte utifrån juridiska aspekter i ett avtal 
(BFNAR 2012:1, s. 3; Broberg & Eriksson, 2014, s. 18). 
 
K3-regelverket är ett principbaserat regelverk vilket medför att det finns utrymme för 
att anpassa tillämpningarna av regelverket för att bättre passa företagets specifika 
situation. Det principbaserade regelverket innehåller inga tydliga regler, utan ger istället 
principer för hur en händelse ska behandlas och därför är det upp till företagen själv om 
hur det väljer att göra i en viss situation inom de principer som finns (Eriksson, 2012). 
Vanligtvis inom annan normgivning inkluderas ofta exempel på hur regler ska tolkas, 
antingen genom specifika exempel eller genom en beskrivning. Det saknas i K3-
regelverket vilket leder till att samma affärshändelse kan komma att behandlas olika 
beroende på små skillnader, antingen i företaget eller i till exempel avtal (Broberg & 
Eriksson, 2014, s. 14).  
 

2.4 Skillnader mellan K2- och K3-regelverket 
Regelverken har olika utgångspunkter vilket bidrar till att de skiljer sig en del och det är 
viktigt för företagen att känna till när det står i valet mellan dem. K3-regelverket har 
som syfte att rikta sig till intressenterna och vara användarvänligt. Företaget har som 
uppgift att se till att redovisningen är förståelig medan K2-regelverket lägger över 
ansvaret på läsaren att förstå redovisningen. Broberg & Eriksson (2014) visar på de 
generella skillnaderna som redovisas nedan i tabell 1. 
 
Tabell 1 Generella skillnader Källa: Broberg & Eriksson (2014) 

K2 K3 

Regelbaserat Principbaserat 

Upprättarperspektiv Användarperspektiv 

Vissa begränsningar av ÅRL ÅRL tillämpas fullt ut 

Förenklingsregler finns Alltid ”korrekt” redovisning 

Skrivna regler för väsentlighet Kräver bedömningar och skattningar 

Upplysningar endast enligt lag Kräver upplysningar 

 
Ovan redogjordes det för generella skillnader krig hur regelverken skiljer sig åt i form 
av till exempel vilket perspektiv som regelverket ställer sig mot. Nu kommer det mer 
specifika och praktiska skillnaderna mellan regelverken behandlas och då med fokus på 
fastighetsbolag. 
 

2.4.1 Materiella anläggningstillgångar 
Vid tillämpning av K3-regelverket krävs det att materiella anläggningstillgångar skrivs 
av via komponentavskrivningar. Exempelvis byggnader ska delas upp i delar av 
väsentligt värde som till exempel tak, fasad, dörrar och fönster. Därefter ska varje del 
skrivas av efter bedömd nyttjandeperiod (KPMG, 2013, s. 5). Beroende på det specifika 
företaget i fråga kommer skillnaderna mellan regelverken bli väldigt kännbara då 
komponentavskrivningar är ett måste i K3-regelverket och bedömningar av hela 
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fastighetsbeståndet måste genomföras (Eriksson, 2012). För varje enskild komponent 
måste nyttjandeperioden och ett restvärde bestämmas. Det innebär att en bedömning 
måste göras utifrån varje komponents skick och förväntade slitage. I ett befintligt 
bestånd eller om företaget köper en ny byggnad måste därför en analys över alla 
komponenter göras (Broberg & Eriksson, 2014, s. 85). Ett exempel på hur de olika 
regelverken behandlar det här på olika sätt är i en situation där till exempel fasaden byts 
ut. För K2-regelverket gäller att hela fasadbytet kostnadsförs direkt och det redovisade 
värdet förblir oförändrat. Sker bytet under K3-regelverket byts komponenten ut och 
anskaffningsvärdet för fasaden läggs mot det redovisade värdet av fastigheten (se figur 
1) 
 

 
Figur 1 Ny komponent i K2- kontra K3-regelverket Källa: Törning, 2014 

 
 
Bilderna ovan illustrerar fördelen med att använda sig av komponentavskriningar. 
Fördelen för K3-bolagen är att det inte behöver kostnadsföra hela summan för bytet på 
en gång utan lägger kostnader mot anskaffningsvärdet och det påverkar därför inte 
resultatet. Det leder till ett jämnare resultat över tid där företaget slipper allt för stora 
“hack” under år där komponenter måste bytas ut.   
 

2.4.2 Immateriella tillgångar 
En immateriell tillgång är en icke fysisk tillgång, exempelvis kan det vara patent eller 
varumärken (Broberg & Eriksson, 2014, s. 28-29). I K2-regelverket får företaget inte 
aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar. I K3-regelverket kan företaget välja 
att aktivera sina egenupparbetade immateriella tillgångar, till exempel utvecklad 
programvara och ta upp den i balansräkningen. Kravet för att en immateriella tillgång 
ska kunna aktiveras är bland annat att tillgången i framtiden kommer att generera 
ekonomiska fördelar och att tillgångens anskaffningsvärde ska kunna uppskattas på ett 
tillförlitligt sätt (BFNAR 2012:1, s. 148). 
 

2.4.3 Uppskjuten skatt 
I K2-regelverket är det inte tillåtet att redovisa uppskjuten skatt, oavsett om det gäller 
skuld eller fordran. I K3-regelverket är det ett krav att redovisa uppskjuten skatt 
(Eriksson, 2012). Uppskjutna skatter uppkommer vanligtvis då det redovisade värdet 
skiljer sig från det skattemässiga (BFNAR 2012:1, s. 225). Exempelvis kan företaget 
gjort en uppskrivning av värdet på en byggnad. Beloppet som byggnaden skrivits upp 
med kommer inte att vara skattepliktigt, men det skattepliktiga värdet kommer vara 



 14 

lägre än det redovisade värdet och det leder till en uppskjuten skatteskuld (Broberg & 
Eriksson, 2014, s. 340). 
 

2.4.4 Nyttjandeperiod 
Nyttjandeperiod är den tid en tillgång förväntas brukas av ett företag  (BFNAR 2012:1, 
s. 143). I K3-regelverket bedöms nyttjandeperioden bland annat utifrån: 
 

• Förväntad användning av tillgången, till exempel utifrån tillgångens förväntade 
kapacitet eller produktion. 

• Förväntat slitage beroende på̊ olika driftsfaktorer, till exempel antal skift som 
tillgången ska användas, företagets principer för reparationer och underhåll samt 
tillgångens skötsel och underhåll när den inte används. 

• Legala eller liknande begränsningar avseende tillgångens användande, till 
exempel avtalstid för hyresavtal. 
 

Tillskillnad från K2-regelverket där nyttjandeperioden får bestäms enligt schablon 
måste företagen i K3-regelverket bedöma nyttjande perioden för varje enskild tillgång 
för att uppnå en mer rättvisande bild. I K3-regelverket ska också nyttjandeperioden 
omprövas årligen om det skulle finnas tecken på att nyttjandeperioden skulle förändrats 
från den tidigare uppskattningen i föregående balansdag (BFNAR 2012:1, s. 143). 
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3. Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen, vilket studien bygger på. Vi 
börjar med att studera vad som ligger till grund för redovisningsvalet och vad som 
påverkar företagsledningen genom Positive Accounting Theory. Vidare studeras teorier 
om resultatmanipulering och vilka tillvägagångssätt som finns. 
______________________________________________________________________ 

 
3.1 Redovisningsval 
Forskning inom området för redovisning har för avsikt att belysa det grundläggande 
syftet för redovisningens betydelse. I en värld med en perfekt marknad och 
fullständighet skulle inte finansiella rapporter ha den betydande roll som den har i vår 
värld med icke perfekta och ofullständiga marknader. Betydelsen av redovisningen och 
de regelverk som framtagits har som uppgift att adressera informationsasymmetrin som 
uppstår i den marknadsstruktur som vårt samhälle har (Fields et al., 2001, s. 256). Den 
tidigare forskningen inom området har haft som huvudfokus att effektivisera avtalen 
bakom valet av redovisningsmetod, avtalen som forskningen talar om pekar på de 
potentiella agentkostnader som kan uppstå inom organisationen i och med valet av 
metod för redovisning. Genom att effektivisera de här avtalen kan värdet på företaget 
maximeras (Holthausen, 1990, s. 207). 
 
Jensen (1976, s. 2) vill mena på att merparten av forskningen som bedrivits inom 
redovisningsområdet har varit åt det normativa hållet. Litteraturen och de teorier som 
uppkommit har nästan enbart varit dedikerade till att besvara vilka val som borde göras 
i en viss situation, till exempel hur inventarier borde värderas eller hur 
prisförändringar borde behandlas. Anledningen till det anses vara att författarna till den 
litteratur som publicerats varit pedagoger och sökt sätt att bättre kunna lära ut sitt ämne 
(Artsberg, 2005, s. 67). Forskningen försökte därför inte besvara varför redovisningen 
praktiserats som den gör eller varför beslutsfattare tar de beslut de tar. 
 
Redovisning är ett område som i grund och botten präglas av den situation, verklighet 
och miljö som företaget verkar inom. Situationen blir lättare att förstå för varje enskilt 
företag när de specifika intressen och konflikter som verkar inom det företaget tas i 
beaktning och därför är det svårt att hitta en generell teori. Även om två företag framstår 
som helt identiska finns det alltid ett par faktorer som skiljer dem åt och därigenom 
påverkas deras handlande vid valet av redovisningsmetod (Artsberg, 2005, s. 74). 
Hendriksen & van Berda (1992) vill mena på att en anledning till problematiken i att 
hitta en generell förklaring kring redovisning bygger på att “redovisningen är 
fortfarande för i ett alltför primitivt stadie för att hitta generella förklaringar” (Artsberg, 
2005, s. 430). Unegbu (2014, s. 13) menar på att faktorer som kultur, politik, ideologi, 
språk och valuta tillsammans med avsaknaden av statistik och personal som kan bidra 
till forskning inom ämnet bidrog till en stagnering inom området mellan en sådan stor 
tidsperiod som 1400- till 1990-talet. Tack vare internationella regelverk och 
kommittéer, samt tillgänglighet av forskningsinstitut har det lett fram till en 
jämförbarhet internationellt som nu kan bidra till forskning som bygger på en större 
mängd data. Det här kan i sin tur leda till en förklaring kring beteenden.   
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3.2 Positive Accounting Theory 
Den moderna forskningen kring redovisning hade sin början när forskare som Ball och 
Brown (1968) och Beaver (1968) introducerade empiriska metoder från den finansiella 
forskningen till området för redovisning (Watts & Zimmerman, 1990, s. 132). Watts & 
Zimmerman presenterade 1978 PAT, teorin formulerades i syfte att försöka förklara och 
förutse hur företagsledare gör sina val av redovisningsmetod. Den tidigare forskningen 
hade vid den här tidpunkten inte kunnat förklara hur redovisning väljs i praktiken eller 
hur den resultatutjämning som kunnat gå att urskilja uppkommit (Avelé, 2014, s. 403).  
 
Även om PAT har varit en viktig komponent i den fortsatta forskningen kring 
redovisning har det riktas en hel del kritik mot teorin genom åren (Avelé, 2014, s. 397). 
Lowe et al.(1983, s. 24) skriver att närma sig redovisningen på ett positivt sätt likt det 
sätt som Watts & Zimmerman gör i sin studie kan ifrågasättas. Watts & Zimmerman 
(1978) försöker genom PAT att förklara en generell trend i valen kring 
redovisningsmetod, Lowe et al. menar dock att de inte förklarar vad den generella 
trenden i fråga är. Vidare anser Lowe et al. (1983) att Watts & Zimmerman inte kan 
leverera något bevis för deras teorier, då ingen koppling kan göras till deras påstådda 
trend. Tinker et al. (1982, s. 170) pekar även på att trots det faktum att PAT är tänkt att 
förklara beteende hos företagsledare gällande redovisningsval, är inte positiva teorier 
fria från egna värderingar och är sällan hundra procent opartiska. Watts & Zimmerman 
möter denna kritik i sin artikel Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective 
(1990) och pekar på att syftet med teorin är att förutse och förklara varför företagsledare 
väljer ett visst regelverk och förklaringen inte finns i äldre litteratur som enbart förklarar 
hur företag borde göra. På samma sätt som lärare inom redovisning kommer att förklara 
att vissa redovisningsmetoder är att föredra framför andra, kan de inte förklara varför 
det är en bättre metod utan det beror på deras egna erfarenheter. Valet kommer alltid 
bero på subjektiva bedömningar och preferenser, Watts & Zimmermans studie kunde 
genom metoder som tidigare visat sig fungera inom finansområdet visa på att valet av 
redovisningens regelverk görs utifrån företagsledningens egna mål (Watts & 
Zimmerman, 1990, s. 150).  
 
PAT har sin grund i agentteorin där Watts & Zimmerman (1978, s. 113) antar att 
företagsledare söker sig till att nyttomaximera och lobbar för en redovisningsmetod som 
tjänar deras eget intresse. Företaget ses som en nod i ett nätverk av kontrakt mellan sig 
självt och deras intressenter, som aktieägare, företagsledare, kreditgivare, leverantörer 
och kunder där samtliga söker att maximera sina egna intressen (Avelé, 2014, s. 398). 
Teorin baseras på de mekanismer som leder till att företagsledares förmögenhet ökas. 
Antingen sker det genom en ökning av företagets aktiepris där deras eget innehav 
påverkas positivt eller via kompensationsplaner i form av pengar baserat på prestation. 
Indirekt påverkar valet av redovisningsmetod de typerna av kompensation genom bland 
annat: skatter, regleringar, politiska kostnader, kostnader av informationsframställande 
(dvs. kostnaden företaget lägger på framställningen av sina finansiella rapporter, 
antingen via en intern redovisningsenhet eller via externa konsulttjänster) och 
kompensation till företagsledare. De första fyra bidrar till ett ökat kassaflöde som i sin 
tur påverkar aktiepriset och där den sista påverkar företagsledarens incitament genom 
kompensation (Watts & Zimmerman, 1978, s. 114). De fem faktorerna ovan påverkar 
företagsledarens förmögenhet som tillsammans med agentteorin blev grunden till de tre 
hypoteser som Watts & Zimmerman utvecklade (Avelé, 2014, s. 400): 
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3.2.1 Storlekshypotesen 
Företagets storlek menar Watts & Zimmerman (1978, s. 115) har betydelse för valet av 
redovisningsmetod. Desto större företaget är, desto känsligare blir det för politiskt tryck 
då företaget kommer “sticka ut” mer ju större det blir. Med det här som grund kommer 
valet av redovisningsmetod göras för att minska den uppmärksamhet som företaget 
potentiellt kan dra till sig från allmänheten och politiker. Ett kommunalt bolag har 
incitament att undvika att rapportera ett högt resultat då det skulle signalera allmänheten 
att resurserna i form av skattepengar inte använts tillräckligt. För ett kommunalt 
fastighetsbolag skulle det kunna tyda på att hyresnivån är högre än vad den behöver 
vara vilket skulle öppna för kritik (Donatella, 2012, s. 6; Watts & Zimmerman, 1978, s. 
115). 
 
Genom att välja en redovisningsmetod i syfte att skjuta fram de aktuella intäkterna till 
andra redovisningsperioder, kan företagsledningen undvika att till exempel en 
förändring i skattelagstiftningen sker. Samtidigt vill företaget inte heller rapportera för 
lågt resultat eftersom det potentiellt kan uppfattas som ett varningstecken till investerare 
och intressenter (Lamm-Tennant & Rollins, 1994, s. 480).  
 
Holthausen & Leftwish (1983, s. 95) riktar dock kritik mot Watts & Zimmarmans 
arbete från 1978 och menar på att de tester som genomfördes inte kunde visa på ett 
tillräckligt signifikant samband mellan företagets storlek och ett politiskt tryck genom 
en reglerad bransch i förhållande till justerade finansiella rapporter. Däremot vill Cloyd 
et al. (1996, s. 42) i sin studie mena på att företagets storlek är en betydande faktor i 
valet av redovisningsmetod och dess effekt på den skatt företaget måste betala. Större 
företag är mer troliga att välja sin redovisningsmetod i syfte att skatteplanera medan 
mindre, privata företag anpassar sig efter tydligt uppsatta regler. Det här styrks även av 
Fields et al. (2001, s. 284), där deras studie visar på att företag av större storlek väljer 
sin redovisningsmetod i syfte att minska sin skattebörda. 
 

3.2.2 Skuldsättningsgrad 
Den här hypotesen bygger på de överenskommelser som är vanliga framför allt i USA 
gällande lån, till exempel att företaget inte få betala utdelning före att de betalat av på 
sina skulder (Watts & Zimmerman, 1990, s. 133). Anledningen till att den här typen av 
överenskommelser uppkommit har två förklaringar enligt agentteorin. 
 
För det första är det för att förhindra att förmögenhet överförs från kreditgivaren till 
låntagaren, det vill säga att låntagaren betalar ut hela lånet som en utdelning och kan 
sedan inte betala avgiften för lånet. Det här kan lösas genom en överenskommelse som 
begränsar utdelning. Den andra förklaringen till den här typen av överenskommelser är 
att förhindra att överföra förmögenhet från gamla till nya långivare. Det sker genom att 
ett företag som tar ytterligare lån, späder ut den säkerhet som finns utställd till tidigare 
kreditgivare. Företag kommer då att få det svårare att betala de låneavgifter som det är 
avtalat om och därigenom påverkas de äldre kreditgivarna i första hand. För att 
förhindra att äldre kreditgivare ska missgynnas kan avtal kring skuldsättningsgrad sättas 
för att säkerställa att kreditgivarna får sina pengar (Avelé, 2014, s. 401). 
 
Med det här som bakgrund kan företagsledarna komma att välja en redovisningsmetod 
som maximerar intäkterna för att undvika att bryta mot de här överenskommelserna 



 18 

genom att påverka förhållandet mellan skulder och eget kapital. Genom att redovisa ett 
högre resultat kan företag således öka det egna kapitalet genom att öka posten 
balanserade vinstmedel (Watts & Zimmerman, 1990, s. 139). 
 

3.2.3 Bonushypotesen 
Den sista hypotesen som Watts & Zimmerman (1978) lade fram baserades på den 
kompensation som företagsledningen har avtalat om. De här typen av kontrakt präglas 
av agentteorin då intresset mellan till exempel aktieägarna och företagsledaren kan 
skilja sig. Kompensationsplanen har som syfte att ge företagsledaren incitament att 
leverera exempelvis ett visst resultat, vilket kan leda till problem då ledningen väljer 
projekt som inte ligger i samma intresse som för aktieägarna. Det här för att öka det 
rapporterade resultatet som i sin tur påverkar deras egen kompensation (Avelé, 2014, s. 
402). Healy (1985, s. 106) visar att med hjälp av avskrivningar, avsättningar och 
periodiseringar kan företagsledaren manipulera det redovisade resultat för att uppnå de 
uppsatta riktmärkena.  
 
Beroende på hur kompensationsplanen är uppbyggd kommer det att påverka hur 
avskrivningar tillämpas. Då de här typerna av kompensation i stor utsträckning baseras 
på exempelvis det redovisade resultatet, är det av intresse för företagsledaren att välja 
en redovisningsmetod som påverkar det redovisade resultatet i en riktning som ligger i 
linje med de uppsatta riktmärkena snarare än företagets bästa intresse (Watts & 
Zimmerman, 1978, s. 116). För kompensationsplaner som innefattar en övre eller undre 
gräns som riktmärke baserat på det redovisade resultatet kommer det redovisade 
resultatet i första hand att minskas. Saknas uppsatta gränser för vad som förväntas av 
det redovisade resultatet kommer företagsledaren styra det redovisade resultatet uppåt i 
högsta möjliga mån. Även om det sker genom att utnyttja den flexibilitet som 
redovisningsregelverket erbjuder, så är det inte ovanligt att det sker på bekostnad av 
andra avtalade åtaganden baserade på samma redovisnings riktmärken.  
 
För att kunna manipulerade det redovisade resultatet kan de antingen skifta inkomster 
mellan perioder eller genom att fördela avskrivningar, periodiseringar och avsättningar. 
Det visar sig enkelt att fördela kostnader för att styra sitt resultat och är därför en av de 
vanligare metoderna vid resultatmanipulering (Healy, 1985, s. 103). Det 
principbaserade regelverket K3 i förhållande till det regelbaserade K2-regelverket ger 
större möjligheter till att fördela kostnader på ett mer flexibelt sätt vilket medför en 
möjlighet till att kunna manipulera resultatet i en högre grad.  
 

3.3 Resultatmanipulering  
Resultatmanipulering uppstår när ett företag påverkar sitt redovisade resultat på ett sätt 
att det skiljer sig från det som annars skulle redovisas. Bakgrunden till att företag väljer 
att påverka sitt resultat har visat sig i flera fall bero på att de vill missleda investerare 
och kreditgivare (Boatright, 2010, s. 457). Definitionen av resultatmanipulering 
varierar. Arthur Levitt, den tidigare ordföranden av United States Securities and 
Exchange Commission kallade resultatmanipulering i ett tal från 1998 för ”Accounting 
hocus-pocus” (Levitt, 1998), Healy och Wahlén (1999) förklarar uppkomsten av 
resultatmanipulering när företagsledare använder bedömningar i finansiell rapportering 
och strukturerar transaktionen för att förändra sin finansiella rapport, antingen för att 
missleda intressenter eller för att påverka andra faktorer som är bundna till företagets 
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redovisning” (Elias, 2002, s. 34). Effekten av det så kallade trolleritricket som Levitt 
kallade resultatmanipulering för, är att kvalitén av det rapporterade resultatet sjunker 
och det som redovisas inte speglar den verkliga bilden över företaget och minskar 
därmed möjligheten för intressenter att förutse framtida resultat (Boatright, 2010, s. 
457).  
 
I den marknadsbaserade ekonomin har redovisningen två syften att fylla, för det första 
att leverera information till aktieägare och kreditgivare om potentiell avkastning för 
investeringar och därefter som syfte att intressenterna ska kunna bevaka de kapital som 
de placerat i företaget (Beyer, 2010, s. 296). Finansiella rapporter ska hjälpa intressenter 
att identifiera företag som presterar bra och därigenom ligga till grund för intressentens 
beslut gällande investering (Healy & Wahlén, 1999, s. 366). Verkligheten mellan 
intressenter och företagsledningen präglas av informationsasymmetrin, där ledningen 
alltid besitter mer information om företagets faktiskt ekonomiska status, redovisnings 
regelverken har därför som syfte att minska gapet (Beyer et al., 2010, s. 297-298; Healy 
& Palepu, 2001, s. 412). Då det ofta kan finnas incitament för företagsledare att leverera 
ett visst redovisat resultat, finns det en möjlighet att påverka resultatet genom att 
utnyttja svängrummet inom regelverken eller att strida mot dem helt (Roychowdhury, 
2006, s. 336).  
 
Det redovisade resultatet kan förklaras genom följande ekvation: 
 
Intäkter – Kostnader = Nettoresultat 
 
Beroende på vilket sätt som ett företag har för avsikt att påverka deras redovisade 
resultat så kan det styra sina redovisade intäkter och kostnader. Är avsikten att höja 
resultatet kan de välja att sänka sina redovisade kostnader eller höja redovisade intäkter. 
Det finns två typer av tillvägagångssätt gällande resultatmanipulering (Bjurman & 
Weihagen, 2014, s. 1; Boatright, 2010, s. 462). Antingen rör sig företaget inom den 
flexibilitet som redovisningsregelverket erbjuder eller så kan de bryta mot dem helt. Det 
andra alternativet är att styra faktiska transaktioner för att påverka det redovisade 
resultatet uppåt eller neråt. Exempel på det kan vara tidpunkten för en investering för att 
minska resultatet eller rapportera en intäkt i fel period (Boatright, 2010, s. 462). 
 
Fischer & Rosenzweig (1995) studerar i sin studie hur studenter och revisorer ställde sig 
till resultatmanipulering och etik. En liknande studie genomfördes av Elias (2002) som 
undersöker i sin studie hur revisorer, redovisningsstudenter och lärare inom ämnet 
ställer sig till sig till resultatmanipulering. Studien undersöker resultatmanipulering ur 
ett etiskt perspektiv, samhällsenligt ansvar samt personlig moral. Gemensamt för det här 
två studierna är att samtliga respondenter medger att det finns en aspekt av 
resultatmanipulering som är oetiskt, däremot kan de inte avgöra om det finns ett absolut 
gränsvärde eller var den gränsen skulle vara där det går från etiskt till oetiskt. Det som 
dock är gemensamt för Fischer & Rosenzweig (1995, s. 441) och Elias (2002, s. 43) 
tillsammans med studier av Dichev et al. (2013, s. 30) och Lan et al. (2015, s. 355-356) 
är det sätt som resultatmanipulering genomförs på är av stor betydelse för om beteendet 
anses etiskt eller inte. Samtliga studier visar på att det bakomliggande motivet är av 
yttersta vikt då finansiella rapporter ska vara både tillförlitliga och relevanta. Föreligger 
det ett motiv där resultatmanipulering används av företagsledarna för att maximera 
deras egen förmögenhet på bekostnad av företaget eller intressenterna anses det som 
oetiskt.  
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Studier som undersöker det sätt som resultatmanipulering tillämpas i praktiken, visar att 
det är av stor betydelse hur det genomförs, för om det anses som etiskt eller inte. 
Metoder som håller sig inom redovisningsregelverken och skattelagar anses inte övergå 
i ett oetiskt beteende då bestämmelser och lagar inte överträds. Däremot anses metoder 
där ledningen påverkar redovisningen på ett bedrägligt sätt genom att frångå 
redovisningsregler och skattelagar vara ytterst oetiskt. Det här har även en stor 
betydelse för den upplevda kvalitén av det resultat som företag rapporterar (Dichev et 
al., 2013; Elias, 2002). Problematiken som uppstår av användandet av 
resultatmanipulering är att de finansiella rapporterna urvattnas och relevansen och 
kvalitén av dem minskas. I fall där det redovisade resultatet reflekterar företagsledarens 
agenda snarare än den sanna bilden över företag är en gråzon inom redovisningen idag 
(Levitt, 1998).   
 
Kvalitén av det rapporterade resultatet anses påverkas av fyra faktorer; hållbarhet över 
tid, kvalitativa egenskaper utifrån redovisningsregelverket i fråga, förhållandet mellan 
intäkter, kassaflöden och periodiseringar samt hur framställningen och granskningen av 
den finansiella rapporten genomförts (Schipper & Vincent, 2003, s. 99). 
 
Hållbarhet över tid innebär att resultatet över en längre tidsperiod ska vara konsekvent 
utan för stora svängningar mellan åren och där det ska gå att genomföra adekvata 
prognoser för kommande år. Dichev et al. (2013) undersöker hur ekonomichefer ser på 
vad som styr kvalitén av det rapporterade resultatet och vad som ligger till grund för den 
upplevda kvalitén. Hållbarhet över tid var en av de viktigaste faktorerna som de tillfråga 
ekonomicheferna ansåg ligga till grund för kvalitén av det redovisade resultatet (Dichev 
et al., 2013, s. 30).  Resultatmanipulering kan leda till att hållbarheten över tid 
försämras  vid situationer där företag bryter exempelvis mot redovisningsregler ofta kan 
leda till att företag börjar fuska lite och sedan måste fuska mer och mer för varje år för 
att hålla siffrorna vid liv. 
 
Kvalitativa egenskaper utifrån redovisningsregelverket fokuserar på perspektivet hos 
användaren av den finansiella rapporten. Den här faktorn påverkas i den utsträckning 
rapporten blir användbar för intressenten utifrån dess noter och tilläggsupplysningar 
som tillsammans bidrar till en ökad relevans och tillförlitlighet och påverkar de beslut 
som tas utifrån rapporten. Lämnas inte tillräckligt med information om transaktioner i 
den finansiella rapporten påverkas relevansen och tillförlitligheten för användaren 
(Purwanti & Kurniawan, 2013, s. 100). 
 
Den tredje faktorn styrs av mer mätbara förhållanden där företaget väljer att till exempel 
fördela sina kostnader med avskrivningar. Sker förändringar i hur företaget väljer att 
skriva av sina tillgångar mellan åren har det stor betydelse för hur kvalitén av företagets 
resultat upplevs. Dechow et al. (2010, s. 381) skriver om skillnaden mellan ett 
regelbaserat regelverk som K2-regelverket och ett principbaserat regelverk likt K3-
regelverket. I teorin har det principbaserade regelverket en fördel eftersom regelverket 
har för avsikt att eliminera alternativa sätt för företagen att påverka sina transaktioner 
och kostnader och därigenom det redovisade resultatet. Dock har det visat sig att den 
potentiella fördelen av ett principbaserat regelverk inte varit så stor som först antagits i 
syfte att begränsa användandet av resultatmanipulering. Ett principbaserat regelverk 
bygger på egna bedömningar från företagsledaren och därigenom kommer resultaten 
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skilja sig från företag till företag då bland annat kostnader som avskrivningar behandlas 
olika. 
 
Fjärde och sista faktorn som Schipper & Vincent (2003, s. 104) tar upp som en viktig 
del för kvalitén av resultatet är hur framställningen och kontroll av den finansiella 
rapporten sker. För en finansiell rapport är det av stor betydelse att 
jämförbarhetsprincipen uppfylls. Principen innebär att alla transaktioner ska behandlas 
på samma sätt år till år. Sker en förändring i hur företaget hanterar sina transaktioner, 
exempelvis byter metod för avskrivning minskas jämförbarheten. Här spelar också 
granskningen av finansiella rapporter av revisorer in. Ett talesätt som brukar förekomma 
inom revisionsyrket är ”sila mygg och svälja kameler”. Talesättet i det här fallet innebär 
att ju större och mer komplex ett företag är, desto mindre möjlighet har en revisor att 
granska alla delar av företaget och dess siffror (Oppenheimer, 2015, s. 2). En revision 
baseras på så kallade väsentlighetstal som baseras på till exempel resultatet eller det 
egna kapitalet. Granskningen genomförs då utifrån de poster som anses vara väsentliga 
storleksmässigt i förhållande till exempel resultatet eller det egna kapitalet. Större 
företaget har därför färre poster att granskas noga. Det kan leda till att i det aktuella 
fallet med fastighetsbolag, att mindre fastighetsbolag har svårare att kunna använda sig 
av resultatmanipulering då en större del av deras siffror granskas noga (Fernando, 2010, 
s. 367). Enligt Arthur Levitt (1998) ligger det ett stort ansvar på revisorer och konsulter, 
där väsentlighetstal kan användas för att styra bort siffror som egentligen borde 
redovisats men som faller bort då de inte anses vara väsentliga. Effekten av att bortse 
från siffror som anses som oväsentliga har på dagens marknad en allt för stor 
konsekvens då beslut gällande investeringar påverkas stort i det långa loppet.  
 
Enligt Purwanti och Kurniwan (2013, s. 100) så kan benägenheten att använda sig av 
resultatmanipulering förklaras genom PAT, som diskuterats i tidigare avsnitt. Utifrån 
granskningen av skillnaderna mellan K2- och K3-regelverket i avsnitt 2.4, visar det på 
att principbaserade regelverket K3-regelverket som kräver egna bedömningar kring till 
exempel värdering och avskrivningar, ger en möjlighet till resultatmanipulering som 
inte ges under K2-regelverket. Dichev (2013) visar på att företagsledare tror att under 
valfri period använder sig 20 % av alla företag resultatmanipulering på ett eller annat 
sätt. Vidare visar undersökningen på att 60 % använder resultatmanipulering för att öka 
sina intäkter, medan de resterande 40 % använder de för att minska sina intäkter 
(Dichev, 2013, s. 30). Det ligger i linje med storleks- och bonushypoteserna i PAT där 
företagsledaren antingen vill minska det politiska trycket eller möta krav för att belönas 
med en bonus. 
 
Beroende på om företag väljer att använda sig av resultatmanipulering och på det sättet 
som det genomförs på, påverkas av en rad olika faktorer. Bolagsstyrningen ses som en 
viktig parameter i hur och varför resultatmanipulering används inom företag. Enligt 
Peasnell et al. (2005, s. 1339) tenderar familjekontrollerade bolag att resultatmanipulera 
för att minska sitt beskattningsbara resultat då de vill behålla pengarna inom bolaget. 
Vidare visar studien att familjestyrda bolag som tillsätter en VD utifrån, frångår att 
minska sitt resultat då VD:n vill upprätthålla relevansen och tillförlitligheten i 
redovisningen. Även om studier från Jiraporn & DaDalt (2009, s. 117) tyder på att EM 
är mindre vanligt förekommande i familjekontrollerade bolag så förekommer det. 
Siregar & Utama (2008, s. 23) finner att familjekontrollerade bolag väljer 
resultatmanipulation för att förbättra den information som den finansiella rapporten ger, 
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snarare än att vinstmaximera i enlighet med bonushypotesen i PAT och Yang (2010, s. 
276) menar också på att familjeägda väljer att sänka sitt resultat snarare än att öka det. 
 
Donatella (2012) genomförde en studie över hur kommunala bolag använder sig av 
resultatmanipulering. Studien visar på att kommunala bolag använder sig av 
resultatmanipulering för att sänka sitt resultat i enlighet med storlekshypotesen som 
formulerats av Watts & Zimmerman (1978). Resultatet av studien visar att 
resultatmanipulering förekommer i kommuner där till exempel kostnader tidigareläggs 
för att minska resultatet. Författaren pekar på att en förklaring till det kan vara att 
undvika kritik för att för få resurser har satsats och/eller att kommuninvånarna inte ska 
tror de överbeskattas (Donatella, 2012, s. 48-49). Kontentan av undersökningen visar på 
att kommuner i undersökningen använder sig av resultatmanipulering för att fördela sitt 
resultat över tid för att kunna redovisa små överskott snarare än ett för bra resultat. Från 
och med den 1 januari 2011 trädde Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag i kraft. Lagen innebär att kommunala fastighetsbolag ska bedrivas på 
affärsmässiga grunder och får enligt 3 § göra värdeöverföringar ut ur verksamheten, via 
utdelningar och koncernbidrag. Även om det här tillåter kommunala fastighetsbolag att 
gå med vinst och plocka ut pengar ur verksamheten, så visar en studie från 2014 att 58 
% av de kommunala fastighetsbolagen inte gjort några värdeöverföringar (Bolagsverket, 
2014, s. 9). En undersökning gjord bland italienskt statligt ägda bolag visar på att bolag 
som använder sig av ett principbaserat regelverk manipulerar sitt resultat i stor 
utsträckning, även om det fortfarande inte är på samma nivå som hos privata bolag 
(Capalbo, 2014, s. 1036). 
 

3.3.1 Resultatmanipulering inom fastighetsbranschen  
Studier som fokuserar på fastighetsbolag och resultatmanipulering visar på att det är 
något som är vanligt förekommande. Danbolt & Rees (2008, s. 298) resultat pekar på en 
tydlig förekomst av resultatmanipulering i fastighetsbolag. En stor del av redovisningen 
kommer bestå av subjektiva bedömningar från företagets sida ökar det risken för 
resultatmanipulering, där främsta verktyget anses vara värdering av fastigheter till 
verkligt värde, vilket K3-regelverket ger en möjlighet till.  
 
Beroende på vart fastigheterna är belägna geografiskt sett har det betydelse för 
förekomsten av resultatmanipulering. Lind (2004, s. 10-11,19) säger i sin studie att 
avkastningen för fastigheter belägna i Stockholm är lägre än i andra delar av Sverige. 
Anledningen till det här anses vara att utvecklingen av driftnettot är högre i Stockholm 
än på andra orter. Även Eichholtz et al. (1995, s. 54) jämför i sin studie avkastningen på 
fastigheter baserat vart fastigheten är beläggen geografiskt sett samt vilken typ av 
fastighet det är. Studien visar att avkastningen på fastigheter följer regionens 
ekonomiska utveckling i stor grad för det flesta typer av fastigheter. 
 
Ytterligare en variabel spelar in när det kommer till avkastning på fastigheter och i sin 
tur incitament för resultatmanipulering är vilken typ av fastighet det gäller. Lind (2004, 
s. 10-11) visar på att industrifastigheter ger högst avkastning, därefter fastigheter som 
brukas för detaljhandel och kontor medan avkastningen för bostadsfastigheter har fallit. 
Anledningen till den här skillnaden är att bostäder inte har samma risker involverade 
gällande hyror och vakanser jämfört med kontorslokaler. Vilken fastighetstyp det gäller 
pekar även Liang & Dong (2014) på att ett samband finns mellan sannolikheten för EM 
och nivån på avkastning på fastigheten beroende på dess typ. 
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Både region och vilken typ av fastighet det gäller har visat sig ha stor betydelse för 
avkastningen på fastigheterna och påverkar i sin tur i vilken utsträckning som 
fastighetsföretag använder sig av resultatmanipulering. Företagen kan påverka det 
redovisade resultatet genom att manipulerar sina siffror och kassaflöden. Exempelvis 
kan företaget genom att välja hur de klassificera kostnader och nivån på underhåll av 
sina fastigheter påverka avkastningen (Lind, 2004, s. 17). 
 

3.4 Tillvägagångssätt för resultatmanipulering   
 
 

 
Figur 2 Tillvägagångssätt. Källa: Stolowy & Breton (2004) 

Bilden ovan illustrerar genom vilka metoder som ett företag kan påverka sitt redovisade 
resultat och hur resultatet påverkas av respektive metod. Beroende på vald metod så 
påverkas det redovisade resultatet på olika sätt. Earnings Management (EM) förändrar 
nivån på det rapporterade resultatet, Income Smoothing (IS) jämnar ut det rapporterade 
resultatet över tid och Big Bath Accounting (BBA) reducerar det redovisade resultatet 
under ett år genom att ta flera engångskostnader för att sedan kunna få ett bättre 
redovisat resultat kommande år. Kommande avsnitt kommer att behandla en djupare 
redogörelse för var och en av de här metoderna.  
 

3.4.1 Earnings Management 
EM innebär att företaget väljer redovisningsmetod för att förändra nivån i det 
redovisade resultat. En förändring av nivån innebär att företaget minskar eller ökar det 
redovisade resultatet för ett specifikt år. Det tillämpas för att åstadkomma ett önskat 
resultat utifrån företagets intresse, vilket i sin tur missleder företagets intressenter som 
investerare och kreditgivare (Boatright, 2010, s. 457). Inom EM finns det två 
tillvägagångssätt för att påverka nivån i det redovisade resultatet, vilka benämns 
Accrual Earnings Management  (AM) och Real Activities Manipulation (RAM). 
Följande avsnitt kommer därför djupare redogöra för de båda tillvägagångssätten. 
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3.4.1.1 Accrual Earnings Management 
AM innebär att företaget genom den valda redovisningsmetoden utnyttja den flexibilitet 
som finns inbyggt i regelverken för att påverka sitt redovisade resultat. Även om det 
sker inom linjerna för vad regelverket tillåter, försöker företagsledningen att maskera 
det verkliga resultatet på ett sätt som gynnar företagsledningen och deras egen agenda 
(Dechow & Skinner, 2000, s. 240). Det här beteendet kan anses vara felaktigt, men om 
företaget håller sig inom regelverket och utnyttjar svängrummen övergår det inte i rent 
bedrägeri (Stolowy & Breton, 2004, s. 11). Genom att byta värderingsmetod, ändra 
avskrivningsbeteende eller aktivera kostnader, ges företagsledningen en möjlighet att 
använda sig av AM på ett relativt enkelt sätt (Marquardt & Wiedman, 2004, s. 464-465; 
Zang, 2012, s. 676). Dechow & Skinner (2000, s. 237) menar på att användningen av 
AM ger ett jämnare resultat än det egentliga kassaflödet, genom att ledningen kan 
fördela kostnader på ett sådant sätt att det blir fördelaktigt för hur det redovisade 
resultatet presenteras. Företagsledningen utnyttjar med hjälp av AM den 
informationsasymmetrin som finns mellan dem och företagets intressenter. Hur 
regelverken utnyttjas av beror i sin tur på vad företagsledningen väljer att fokuserar på, 
som någon av de tre hypoteserna (storlek, bonus eller skuldsättningsgrad) i PAT vilka 
har för avsikt att förklara hur redovisningsmetod väljs (Stolowy & Breton, 2004, s. 13-
14). 
 
Ett av det vanligaste sätten att praktisera AM är genom hur företaget väljer att skriva av 
sina tillgångar. Det redovisade resultatet kommer att påverkas beroende av 
avskrivningsmetod och därigenom blir det ett incitament för AM (Beeren, 2013, s. 22). 
Exempelvis kan ett företag välja en linjär avskrivningsmetod vilket kan ge ett väsentligt 
högre resultat än om företaget valt en accelererad avskrivningsmetod (Dhaliwal et al., 
1982, s. 47). Bland familjekontrollerade företag är det här den vanligaste metoden för 
de bolag som påverkar sina resultat genom EM enligt Achleitner et al. (2014, s. 457-
458). 
 
3.4.1.2 Real Activities Manipulation 
Tillskillnad från AM där företagsledningen håller sig inom redovisningsregelverket och 
genom bedömningar utnyttjar de inbyggda svängrummen kan ledningen övergå till att 
ändra i organisationen för att påverka redovisningen (Gunny, 2010, s. 855). Det här 
innebär att företag börjar använda sig av mer bedrägliga metoder för att påverka sitt 
resultat i jämförelse med AM. RAM innebär att företaget tillämpar metoder för att 
manipulera sitt resultat som kan gå utanför både redovisningsstandarden och skattelagen 
(Bjurman & Weihagen, 2014, s. 1). Det här innebär att företagsledningen påverkar det 
redovisade resultatet genom att ändra strukturen eller timingen för en del av 
organisationen och/eller påverkar transaktioner gällande till exempel finansieringen. 
 
En av de vanligaste metoderna som upptäcks gällande RAM enligt Roychowdhury 
(2006, s. 338) är att minska forsknings och utvecklings utgifter för att minska de 
rapporterade kostnaderna. Den här metoden tillämpas ofta i slutet av kontraktstiden hos 
den VD:n för att kortsiktigt öka resultatet. Tillskillnad från AM som inte ändrar något i 
verksamheten utan görs helt inom redovisningsregelverken, genomförs här en aktiv 
förändring för att påverka resultatet och som har en negativ effekt på företaget samt 
missleder intressenterna (Gunny, 2010, s. 855). 
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Figur 3 Resultatmanipulering . Dechow & Skinner (2000) 

Bilden ovan visar på hur ett företag både kan röra sig inom och utanför 
redovisningsregelverket för att manipulera sina siffror. I exemplet kring forsknings- och 
utvecklingsutgifter ovan där företaget använder RAM för att förbättra sitt resultat görs 
det genom så kallad aggressiv redovisning där kassaflödet påverkas (se figur 3). 
Metoden rör sig fortfarande inom redovisningsregelverket, däremot genomförs det 
genom att ändra i verksamheten vilket är en av de faktorer som kännetecknar RAM. 
Skillnaden mot AM är att företagen rör sig i den vänstra kolumnen i figur 3, där 
manipuleringen sker genom flexibiliteten i regelverket. RAM rör sig i den högra 
kolumnen och påverkar företagets kassaflöden. Skulle företaget börja handla utanför 
regelverket rör det sig om ett bedrägligt beteende genom att exempelvis rapportera 
intäkter som inte skett eller rapportera försäljning i fel period (Dechow & Skinner, 
2000, s. 239). 
 
Ett exempel på ett företag som använt sig av RAM där konsekvenserna i slutändan var 
förödande var Enron. Enron var ett ledande bolag inom energitjänster och omsatte i 
början av 2000-talet 101 miljarder dollar och sågs som ett av USA starkaste företag. 
2001 gick företaget i konkurs och i samband med det gick även USA största och äldsta 
redovisnings och revisionsbyrå Arthur Anderson i konkurs som en följd av det. Enron 
hade under lång tid använt sig av metoder som rörde sig utanför GAAP (god 
redovisningssed), genom att redovisa intäkter som inte var realiserade, struntade i att 
konsoliderat dotterbolag i koncernredovisningen och genom det kunde Enron gömma 
skulder i deras dotterbolag. De hade inte heller lämnat tillräckligt med upplysningar i de 
finansiella rapporterna, relevansen och kvalitén av rapporterna sjönk därmed oerhört 
(Cunningham & Harris, 2006, s. 30).  Det här är ett exempel på konsekvenser av en 
felaktig användning av EM som inte bara påverkar hur mycket skatt som företaget ska 
betala, utan även de 20 000 anställda som företaget hade samt den revisionsbyrå som 
gick i konkurs på grund av deras koppling till Enron. 
 
Studier visar på att RAM används främst i fall där företagsledningen vill undvika 
negativa prognoser för företaget och används därför för att förbättra deras redovisade 
resultat. RAM ser dock ut att vara väldigt ovanligt bland företag som ägs av staten eller 
kommuner i förhållande till privata företag (Roychowdhury, 2006, s. 365). 
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3.4.2 Income Smoothing 
Income Smoothing innebär att företagsledaren väljer en redovisningsmetod eller ett 
regelverk för att påverka jämnheten i de rapporterade resultaten över åren. Ett företag 
som visar på en jämn nivå i resultatet signalerar en stabilitet i företaget till 
intressenterna (Copeland, 1968, s. 101-102). Dichev et al. (2013, s. 30) visar i sin studie 
att en faktor som har stor betydelse är kvalitén i resultatet, att resultatet år till år ska vara 
konsekvent och vara fritt från engångs händelser som nedskrivningar. Gordon (1964, s. 
262) pratar i sin studie om att företagsledare använder IS för att påverka både resultatet 
och tillväxttakten till en jämn, konstant nivå. Företagsledningen använder sig av 
redovisningsmetoder för att uppnå en jämnhet i resultatet genom att “spara” inkomster 
från ett bra år och fördela ut dem för att resultatet inte ska påverkas om företaget går in i 
en tuffare period (Chong, 2006, s. 41).  
 
K3-regelverket är ett exempel på när IS blir möjligt, där komponentavskrivningar bidrar 
till att företaget undviker hack i resultatet vid exempelvis ett tak byte. I K2-regelverket 
måste tak bytet kostnadsföras direkt och på så sätt påverkas resultatet negativt och 
jämnheten över åren går förlorad (Törning, 2014). I tabellerna nedan illustreras hur 
komponentavskrivningen bidrar till att jämna ut resultatet.  
Tabell 2 Resultatutjämning genom komponentavskrivningar. Källa: Törning (2014) 

Redovisning	enligt	K2	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

ÅR	
	

2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

Resultaträkning	
	          Total	avskrivning	

	
-14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	

Utbyte	komponent	
	   

-36	
	  

-36	
	  Total	resultateffekt	

	
-14	 -14	 -14	 -50	 -14	 -14	 -50	 -14	 -14	

	           Balansräkning	
	          IB	redovisat	värde	

	
126	 112	 98	 84	 70	 56	 42	 28	 14	

Årets	avskrivning	
	
-14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	 -14	

UB	redovisat	värde	
	
112	 98	 84	 70	 56	 42	 28	 14	 0	

	           Redovisning	enligt	K3	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

ÅR		
	

2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

Resultaträkning	
	          Avskrivning	komponent	1	

	
-12	 -12	 -12	 -12	 -12	 -12	 -12	 -12	 -12	

Avskrivning	komponent	2	
	
-10	 -10	 -10	 -10	 -10	 -10	 -10	 -10	 -10	

Total	avskrivning	
	
-22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	

	           Balansräkning	
	          IB	redovisat	värde	

	
126	 104	 82	 60	 74	 52	 30	 44	 22	

Utbyteskomponent	
	   

36	
	  

36	
	  Årets	avskrivning	

	
-22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	 -22	

UB	redovisat	värde	
	
104	 82	 60	 74	 52	 30	 44	 22	 0	



 27 

 
Prencipe et al. (2011, s. 530) och Tucker et al. (2006, s. 253) menar på att IS är ett sätt 
för företagsledarna att möta de mål i form av levererat resultat som är kopplade till 
deras egen kompensation, samt för att minska politiska kostnader genom att varken 
rapportera för höga eller för låga resultat som skulle påkalla uppmärksamhet och 
potentiella politiska påföljder. Det ligger i linje med vad som enligt Watts & 
Zimmerman (1978) påverkar företagsledare i sitt val av redovisningsmetod. 
 
I sin studie undersöker Prencipe et al. (2011) skillnaden i benägenhet att använda sig av 
IS beroende på ägarstruktur. Studien inriktar sig på att jämföra skillnader mellan 
familjeägda och icke familjeägda företag och resultatet visar på att familjeägda företag 
är mindre benägna att använda sig av IS. Anledningen till det anses vara antalet 
intressenter och förhållandet mellan ägarna och företagsledningen som i ett icke 
familjeägt företag präglas av ett agentförhållande där företagsledningen väntas 
nyttomaximera sina egna intressen. 
 
Vanligtvis kan man dela upp IS i två kategorier; faktiskt och artificiell. Den faktiskt 
metoden innebär beslut kring förekomst och tidpunkt för transaktioner. Det vill säga att 
ledningen planerar tidpunkten för till exempel en investeringen eller försäljning av 
tillgång för att påverka resultatet. Den artificiella metoden för IS innebär att via 
svängrummet i redovisningen styra kostnader på ett sätt att de jämnar ut resultatet. 
Hepworth (1953) pekade på att avskrivningar var en tänkbar metod för artificiell 
resultatutjämning och visar på tre sätt ett företag kan använda sig av avskrivningar för 
att utjämna sitt resultat: 
 
1) Öka avskrivningarna i perioder med många förändringar i verksamheten eller 
prisnivåer.  
 
2) Skriva ner värdet på tillgångar för att förändra nivån på avskrivningskostnaden.  
 
3) Använda andra metoder än linjära avskrivningar så som accelererade avskrivning i 
samband med större inköp av tillgångar (Hillier & McCare, 1998, s. 77-78). Även 
Herrmann och Inoues (1996, s. 175) lyfter i sin studie över IS i Japan att avskrivningar 
är ett av det främsta verktygen för företagsledare att använda sig av när det kommer till 
IS. 
 
IS är inte nödvändigtvis något som behöver vara negativt. Då alternativet för en 
företagsledare som vill vinstmaximera antingen ett illegalt tillväga gångsätt är sättet att 
använda flexibiliteten i redovisningsregelverken att föredra (Chong, 2006, s. 43). 
 

3.4.3 Big Bath Accounting 
I fall där företag måste omstrukturera skulder, skriva ner stora tillgångar eller stänga ner 
avdelningar anses det ofta som något negativt bland aktieägare och på marknaden. 
Enligt Big Bath Accounting är det bättre för ett företag att rapportera alla dåliga nyheter 
på en och samma gång (Rehman et al., 2011, s. 26-27). Anledningen till att företag 
väljer att använda resultatmanipulation på det här sättet är för att förflytta inkomster 
från en period till en annan. Ett företag som måste genomföra omstruktureringar eller 
nedskrivningar kommer att påverka aktiepriset och genom att genomföra allt på samma 
gång riskerar de inte ett fall i aktiepriset under flera perioder (Boatright, 2010, s. 460-
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461). Företaget väljer således att lägga alla engångskostnader mot resultatet i den 
aktuella perioden istället för att sprida ut det över flera. Dessutom kan det leda till att 
aktiepriset återhämtar sig snabbare om allt görs på en gång då det visar på en 
handlingskraft från företagets sida (Rehman et al., 2011, s. 26). 
 
Bakgrunden till uppkomsten av BBA anses grundas mer i psykologiska aspekter snarare 
än ekonomiska. I en situation där omständigheterna är dåliga, är det bättre för både 
företagets rykte och framtida prospekt att ”städa” allt på engång istället för lite i taget 
(Walsh et al., 1991, s. 174). Ett tillfälle när BBA är en vanligt använd metod för 
resultatmanipulation är i samband med byte av VD. Den nya VD väljer då att ”städa” 
och ta alla engångs kostnader på en gång, skylla det dåliga resultatet på sin föregångare 
och för att sedan i följande perioder kunna leverera ett bättre resultat. Det här skulle 
signalera handlingskraft till aktieägare och marknaden (Bornemann et al., 2015, s. 190). 
Även studien av Schäffer et al. (2011, s. 49) pekar på att situationer där BBA är vanligt 
förekommande är situationer där ett byte i en betydande position som VD eller 
ekonomichef sker. En ekonomichef som har huvudansvaret över det ekonomiska 
systemet inom företaget vill ha stort inflytande över den finansiella hanteringen och 
därför genomförs åtgärderna för att ekonomichefen ska kunna sätta sin prägel. Studien 
genomfördes bland tyska bolag där ekonomichefen bytts ut och där resultatet visar på 
att företag som redovisar enligt den tyska motsvarigheten till K3-regelverket uppvisar 
tydliga tecken på att BBA skett i samband med ett byte av ekonomichef (Schäffer et al., 
2011, s. 65-66). 
 
Det förefaller sig mer vanligt bland företag med ett redan lågt resultat att använda sig av 
BBA än företag som har ett positivt resultat. Bland större företag anses posten goodwill 
vara en av det vanligare posterna som skrivs ner i samband med BBA (Jordan & Clark, 
2011, s. 68). Inom K3-regelverket ska goodwill skrivas ner på maximalt tio år och i K2-
regelverket maximalt 5 år (BFNAR 2008:1, s.74; BFNAR 2012:1, s. 155). 
Nedskrivningar får göras om behov av nedskrivningen kan påvisas och inom K3-
regelverket ska goodwill nedskrivningen fördelas på var och en av de kassagenererade 
enheterna medan inom K2 sker det direkt mot resultatet (BFNAR 2008:1, s. 75; 
BFNAR 2012:1, s. 215). Mer konkreta skillnader mellan regelverken för vilka 
möjligheter till nedskrivningar som finns för att eventuellt kunna genomföra BBA är att 
inom K3-regelverket har företaget möjlighet att aktivera egen upparbetade immateriella 
tillgångar (BFNAR 2012:1, s. 148). Det innebär att ett K3-företag kan ha större 
möjligheter att skriva ner tillgångar då fler kan tas upp på balansräkningen. Dock 
gällande fastighetsbolag är det inte vanligt med egen upparbetade immateriella 
tillgångar då huvudsakligen dess tillgångar består av fastigheter. 
 
Fastighetsbolag har merparten av sina tillgångar i form av fastigheter och för K3-
bolagen ges större möjligheter i nedskrivningen av deras fastigheter än för K2-bolagen. 
K3-regelverket tillåter att skriva ner en tillgång till återvinningsvärdet, vilket är det 
högre av verkligt värde efter försäljningskostnader eller nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet fastställs genom att göra en prognos över det kassaflöde som tillgången 
kommer generera. Prognosen kommer att bestå av subjektiva bedömningar och öppnar 
upp för manipulation (BFNAR 2012:1, s. 210;  Sundgren, 2013, s. 249-250). För K2-
bolagen kan nedskrivning endast ske om det är uppenbart att värdet av byggnaden är 
lägre än det redovisade värdet och en uppskattning av värdet måste göras (BFNAR 
2008:1, s. 75). Skillnaden blir i K3-regelverket att bedömning kan göras från år till år 
medan i K2-regelverket ska det vara uppenbart att värdet är lägre. 
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Värderingen till verkligt värde skiljer sig mellan regelverken. K2-regelverket tillåter 
inte att värdering sker till verkligt värde till skillnad från K3-regelverket. Fiechter och 
Meyer (2010, s. 15-16) visar på att värdering till verkligt värde används bland banker 
för att genomföra BBA och då sker värderingen enligt nivå 3 i den så kallade 
värderingstrappan.  Att värdera en tillgång som en byggnad, till verkligt värde görs efter 
en värderingstrappa med tre nivåer. Den första nivån, vilken är den mest tillförlitliga, 
kräver en aktiv marknad för identiska tillgångar. Det är inte vanligt att fastigheter som 
innehas för uthyrning säljs vidare, därför är det svårt att på ett tillförlitligt sätt göra 
värderingen om den ens är möjlig.  
 
Den andra nivån baseras på antingen a) Liknande tillgångar som sålts på aktiva 
marknader, b) likande tillgångar som sålts på icke aktiva marknader eller c) andra 
observerade priser som till exempel pris per kvadrat meter.  
 
Tredje och sista nivån baseras på icke observerbara data, till exempel historisk kostnad 
eller prognoser för framtida kassaflöden (Sundgren, 2013, s. 245). Trots att nivå ett och 
två används för att påverka ett företags redovisade resultat är det nivå tre som öppnar 
upp för mest manipulation och därför svårast att kontrollera. Den tredje nivån visar på 
tydligast korrelation med EM (Fiechter och Meyer, 2010, s. 15). För fastighetsbolag är 
det svårt att kunna göra sin värdering efter nivå ett och nivå två och då blir nivå tre 
närmast till hand vilket öppnar upp för BBA. 
 
Enligt Arthur Levitt är BBA en strategi för att företaget ska kunna fortsatt vara 
konkurrenskraftiga och normalt ska ett företag ständigt utvärdera sin verksamhet för att 
vara fortsatt effektiva och vinstdrivande. Problemet uppstår dock när företag väljer att ta 
ett flertal engångskostnader för att städa dess finansiella ställning, de parter som blir 
lidande av det blir intressenterna som är beroende av en tillförlitlig finansiell rapport 
(Levitt, 1998). 
 

3.5 Teoretisk struktur 
Utifrån de sätt som företag kan påverka det redovisade resultatet och vilka metoder som 
finns tillgängliga, kommer studien fortsatt att fokusera på den första underkategorin av 
resultatmanipulation som presenteras av Stolowy & Breton (2004, s. 8), det vill säga 
EM. Syftet med EM är att påverka nivån av sitt redovisade resultat snarare än variansen 
eller för att ”städa” den finansiella ställningen genom att ta flera engångskostnader.  
 
Vi finner det inte intressant att vidare undersöka om det finns ett samband mellan IS och 
valet att frivilligt välja K3-regelverket. Anledningen till det är att IS är ett av 
argumenten som fastighetsbolagen ges för att välja K3-regelverket framför K2-
regelverket då det redovisade resultatet kan utjämnas via komponentavskrivningar. 
BBA kommer inte heller att undersökas i fortsättningen av den aktuella studien. Den här 
varianten av resultatmanipulering används främst i fall där bolaget byter VD eller 
ekonomichef och har därför ingen påverkan när det gäller att välja mellan två regelverk 
i det aktuella fallet med K2- och K3-regelverken.  
 
Studien ämnar undersöka om det föreligger andra faktorer bakom valet av K3-
regelverket snarare än vad tidskrifter och andra publikationer använder som argument i 
valet att övergå till K3-regelverket. Vidare kommer därför studien att behandla AM, det 
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första av det två tillvägagångssätten som redogjorts för EM. AM utnyttjar flexibiliteten i 
redovisningsregelverket till skillnad från RAM som sker på andra sätt. 
 
Studier genomförda av bland annat Fischer & Rosenweig (1995), Elias (2002) och Lan 
et al. (2015) visar på att EM inte anses vara ett oetiskt beteende bland både 
företagsledare och redovisningskonsulter/revisorer vilket tyder på att EM inte är 
ovanligt förekommande. Dichev et al. (2013, s. 30) visar i sin studie att EM används av 
merparten av alla företag där syftet bakom kan vara att vilja öka eller minska sitt 
redovisade resultat. Det ligger i linje med Watts & Zimmermans teori PAT, där 
företagsledare väljer ett specifikt regelverk för att påverka sitt redovisade resultat i 
önskvärd riktning. Gällande fastighetsbranschen och förekomsten av EM pekar både 
Danbolt & Rees (2008) och Liang & Dong (2014) på att fastighetsbolag använder sig av 
EM. Då redovisningen bygger på subjektiva bedömningar och där till exempel 
värdering till verkligt värde för fastigheter är en komplex fråga i och med att aktiva 
marknader inte förekommer på samma sätt som för till exempel aktier ger K3-
regelverket fastighetsbolag den möjligheten. 
 
Vidare visar Lind (2004, s. 17) i sin studie kring direktavkastning på fastigheter att 
kalkylen kring avkastningen bygger på poster där företaget gör egna bedömningar kring 
till exempel hur de ska fördela kostnader. En optimistisk bedömning av kostnader eller 
hyresintäkter kommer påverka kassaflöden och det är inte ovanligt att goda resultat kan 
redovisas trots negativa kassaflöden. 
 
K3-regelverket ger också en möjlighet till att välja avskrivningsmetod som enligt 
Dhaliwal et al. (1982, s. 52) används för att manipulera sitt redovisade resultat, vilket 
anses vara en av de vanligare metoderna för EM. Då fastighetsbolag har merparten av 
sina tillgångar i fastigheter  blir det en metod som ligger nära tillhands i det här fallet. 
 
Tidigare studier kring EM och fastighetsbranschen visar på att det finns skillnader i hur 
EM praktiserats beroende på vilken typ av företag det gäller (kommunalt, familjeägt och 
privat) och vart fastigheterna är belägna geografiskt.  
 
Beroende på vart fastigheterna är belägna och vilken typ av fastighet som det gäller, så 
kommer det påverka om företaget praktiserar EM eller inte. Lind (2004, s. 17-19) visar 
att fastigheter som ligger på större orter har en lägre avkastning och därför blir 
incitamentet att påverka det redovisade resultatet högre. Även Eichholtz et al.(1995, s. 
56) presenterar att den ekonomiska utvecklingen i den region som fastigheten ligger i 
kommer påverkar avkastningen. Fastigheter för bostadsuthyrning har visat sig ha en 
lägre avkastning än andra typer av fastigheter och därigenom ett ökat incitament för EM 
(Lind, 2008, s. 10-11;Liang & Dong 2014, s. 122) 
 
Storlekshypotesen i PAT, säger att företag kommer att välja ett redovisningsregelverk 
som minskar det politiska trycket på företaget. Det här gör företaget för att till exempel 
reducera sitt resultat för att minska skatten. Studien av Donatella (2012, s. 48) som visar 
på att kommuner använder sig av EM för att minska sina resultat för att undvika kritik 
kring hur de utnyttjar resurser och beskattningsnivån. Med det här som bakgrund finner 
vi det intressant att undersöka om kommunala fastighetsbolag har valt K3-regelverket 
för att kunna manipulera sitt resultat för att minska det politiska trycket. Slutligen visar 
Cloyd et al. (1996, s. 42) och Siregar & Utama (2008, s. 23) att storleken på företaget 
kommer att påverka hur företaget kommer använda sig av EM för att påverka det 
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redovisade resultatet. I den aktuella studien kommer storleken på företaget klassas efter 
dess omsättning.  
 
Bonushypotesen i PAT, där företagsledningen kommer välja ett redovisningsregelverk 
som maximerar deras egen förmögenhet. Dichev et al. (2013, s. 3) visar att 60 % 
utnyttjar EM för att öka sina resultat och därför kan den frivilliga övergången till K3-
regelverket för de privata bolagen baseras syftet i att vinstmaximerande. Enligt 
Dhaliwal et al. (1982, s. 52) finns det en skillnad i avskrivningsmetod mellan ägarledda 
företag och företag med en extern vd. Företag med en extern VD väljer en metod som 
vinstmaximerar resultatet i enlighet med bonushypotesen i PAT.  
 
Nedan följer en teoretisk struktur över hur studien fortsatt kommer att undersöka 
skillnader mellan attityder till EM och hur det används, dels mellan 
redovisningsregelverken samt mellan undergrupperna inom K3.  
 

 
Figur 4 Teoretisk struktur 

Strukturen ovan kommer att ligga till grund för hur studien fortsatt kommer att 
utformas. Först och främst kommer skillnader i attityden till EM mellan regelverken att 
undersökas. Här kommer generella frågor gällande EM att ställas snarare än att 
undersöka om det finns någon speciell attityd till att kunna styra det redovisade 
resultatet i en viss riktning. Inom K3-regelverket kommer sedan företagens attityd till 
EM att jämföras mellan undergrupper som baseras på län, företagstyp, huvudsaklig 
verksamhet och dess storlek baserat på omsättning. Litteraturstudien visar på att 
beroende på vilken undergrupp företaget tillhör kommer en skillnad i benägenhet till 
EM och hur EM används för att påverka det redovisade resultatet. Med det som grund 
kommer vi inom K3-regelverket undersöka om det föreligger någon attitydskillnad i hur 
företagen ställer sig till att manipulera sitt resultat åt olika håll.   
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4. Vetenskaplig metod  
______________________________________________________________________ 
 
Det här kapitlet kommer att inledas med en redogörelse av studiens förförståelse, 
vetenskapliga utgångspunkter, samt studiens deduktiva angreppssätt och kvantitativa 
forskningsstrategi. Kapitlet avslutas med studiens perspektiv, litteratursökning och 
källkritik till litteratur som använts i studien. 
______________________________________________________________________ 
 

4.1 Förförståelse 
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) delar in förförståelsen i två typer: 
förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Författaren menar att 
förstahandsförståelse uppstår genom tidigare upplevda situationer medan 
andrahandsförståelsen är en teoretisk förförståelse där kunskapen är hämtad från 
universitetsstudier eller annan utbildning. Johansson-Lindfors (1993, s. 76) belyser 
vikten i att de teoretiska föreställningarna kan komma att påverka författarnas 
tolkningar av resultatet. Johansson-Lindfors (1993, s. 26) menar att författarnas 
problemformulering och kunskapssyn kommer att påverkas av den förförståelse som 
författaren besitter.  Vi vill därmed bidra med vår förförståelse för den aktuella studien 
genom att presentera en djupare redogörelse för vår förståelse och tidigare kunskaper 
inom ämnet. Bryman & Bell (2005, s. 42-43) förklarar att tidigare kunskaper, 
erfarenheter och attityder kring ämnet kommer att påverka hur och vad vi uppfattar i 
specifika situationer. Vi vill därför belysa läsaren om eventuella skevheter och 
bakomliggande antaganden som kan påverka den aktuella studiens resultat. Det här för 
att säkerhetsställa att forskningsprocessen inte innehåller någon okontrollerad inverkan 
från våra egna värderingar. 
 
Vi har båda studerat Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. De kurser som vi 
har läst inom Civilekonomprogrammet kan ha påverkat vår tolkning av den empiriska 
verkligheten och studiens slutsatser. Vi har studerat olika företagsekonomiska kurser 
med inriktning mot både redovisning och finans. Kurserna har innefattat litteratur på 
både svenska och engelska vilket har givit oss ett brett ordförråd. Det breda ordförrådet 
och den ökade språkförståelsen gör det möjligt för oss att tolka och förstå vetenskapliga 
artiklar på både engelska och svenska.   
 
Vår kunskap inom redovisning har utvecklats och blivit djupare genom åren på 
civilekonomprogrammet då vi läst Redovisning A och även kompletterat vår utbildning 
med Redovisning C. Den här studie är baserad på redovisning och kräver därför en viss 
förförståelse för redovisningens syfte och funktion. Den djupare kunskapen inom 
redovisning har bidragit till en god förförståelse för redovisningens betydelse inom en 
organisation. Om avsaknad av denna förförståelse hade funnits skulle tid behöva läggas 
för att bygga den kunskap som krävs för studien.  
 
Det har under vår tid på universitetet skapats uppfattningar inom områden som till 
exempel att vissa företag väljer att utforma sin avskrivningsplan för att påverka 
företagets finansiella ställning. Den här uppfattningen kan därför bidra till en tolkning 
om att företag som välja att frivilligt övergå till K3-regelverket har som mål att utnyttja 
dess flexibilitet och påverka resultatet genom bland annat komponentavskriningar. Vi 
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kommer i studien att ta hänsyn till de uppfattningar som skapats för att minimera risken 
att tolka resultatet utefter egna värderingar och förutfattade meningar för att det inte ska 
komma att påverka på studiens utfall.  
 
Vi hoppas genom vår redogörelse av den här förförståelsen att bidra med en studie där 
resultatet är neutralt från egna värderingar kring ämnet.  
 

4.2 Verklighetssyn 
De finns två viktiga synsätt i fokus inom den samhällsvetenskapliga forskningen vilka 
benämns objektivism och konstruktivismen. De här två synsätten förklarar individens 
syn på verkligheten och visar på skillnader i hur individer väljer att betrakta sin 
omgivning. I den aktuella studien kommer vi utgå från att verkligheten är förutbestämd 
och att den inte kan påverkas av individers subjektiva uppfattning. Studiens 
problemformulering vill bidra till ett resultat utan subjektiva tolkningar och som speglar 
en yttre verklighet i form av företagets organisation och därför kommer studien att 
reflektera objektivismen (Ryan et al., 2002, s. 13-14).  
 
Enligt Ryan et al. (2002, s. 13-14) är objektivismen en verklighetssyn som menar att 
individen ser verkligheten som förutbestämd och att verkligheten därmed inte kan 
påverkas av individens subjektiva uppfattningar. Verkligheten skapas enligt 
objektivismen inte av människan utan av yttre faktorer från sin omgivning. Vidare 
belyser konstruktivismen att verkligheten skapas av människans subjektiva 
uppfattningar och att verkligheten är under en pågående förändring. Vi tillåter inte att 
egna tolkningar speglas i forskningsprocessen vilket styrker argumentet om att 
konstruktivismen inte ämnar den aktuella studien.  
 

4.3 Kunskapssyn 
Bryman & Bell (2005, s. 27) förklarar att en kunskapsteoretisk frågeställning även 
kallat epistemologi berör vad som är accepterat som kunskap inom ett specifikt område. 
Det finns två olika synsätt, positivismen och hermeneutik som vill belysa vad som anses 
som kunskap inom den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 30-35) kan en studie kopplas till den positivistiska 
kunskapssynen om studien har för avsikt att förklara verkligheten. Vidare menar Patel 
& Davidsson (2011, s. 28) att om studien ämnar att förklara och tolka verkligheten 
bygger studien på den hermeneutistiska kunskapssynen. För att bedriva en framgångsrik 
forskning menar Patel & Davidsson (2011, s. 26) att forskaren ska tydliggöra en 
överblick över de vetenskapliga förhållningssätten.  
 
Syftet med studien är ett genom en kvantitativ metod undersöka om EM kan vara en 
förklaring till valet att frivilligt övergå till K3-regelverket inom fastighetsbranschen. Det 
här för att kunna påvisa om det föreligger ett samband mellan EM och valet att övergå 
till K3-regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige. Den aktuella studien 
faller under den positivistiska kunskapssynen genom att målet med studien är att hitta 
en förklaring till beslutet att övergå till K3-regelverket genom tidigare teori i form av 
EM. Studien kommer att bidra med ytterligare kunskap med stöd av verkligheten utan 
egna tolkningar och antaganden och det vill enligt Bryman (2011, s. 30) kopplas till den 
positivistiska kunskapssynen. Om syften med studien hade varit att få en förståelse för 
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valet att frivilligt övergå till K3-regelverket med en tillåtelse för egna tolkningar hade 
studien fallit under kunskapssynen hermeneutik.  
 

4.4 Angreppssätt   
Bryman (2011, s. 26-28) nämner att en forskningsstudie kan formas utifrån ett deduktivt 
eller ett induktivt synsätt. De här teorierna ger uttryck för två skilda synsätt gällande 
förhållandet mellan teori och praktiskt forskning. Vid ett deduktivt angreppsätt skapas 
hypoteser baserat på tidigare forskning och teorier. Smith (2011, s. 3) förklarar i sin bok 
att resultatet av studien kommer vid ett deduktivt angreppsätt att ha sitt ursprung från 
den befintliga forskningen och den empiri som testas (se figur 5). Med ett induktivt 
angreppssätt utvecklar forskaren egna teorier alternativt utifrån ett resultat som är 
generaliserbart baserat på studiens resultat. Författarna Patel & Davidsson (2011, s. 24) 
nämner i sin bok att även abduktion är ett tredje sätt att se på relationen mellan teori och 
empiri. Abduktion är en blandning mellan det induktiva och det deduktiva synsättet.  
 
Den här studie kommer inte vara en studie med ett helt renodlat deduktivt angreppssätt, 
eftersom den studien har sin utgångspunkt i teorier om EM där inga hypoteser 
formuleras. Frågeställningar kommer att utvecklas utifrån tidigare studier och forskning 
inom området EM. Frågeställningar kommer sedan att testas mot verkligheten för att 
påvisa om empiriskt stöd föreligger. Johansson-Lindfors (1993, s. 56) menar att den 
positivistiska kunskapssynen kan kopplas till det förhållandet mellan teori och praktiskt 
forskning som det deduktiva angreppsättet vill förespråka.  
 

 
Figur 5 Deduktivt angreppssätt Källa: Smith 2011 

4.5 Studiens perspektiv 
Bjereld et al. (2002, s. 17) vill belysa vikten i att informera om studiens perspektiv. Han 
menar vidare att det kan motverka att missförstånd uppstår mellan författaren och 
läsaren. Om studien saknar ett uttryckt vetenskapligt problem kan läsaren skapa sig ett 
eget perspektiv och tolka studien på ett sätt som skiljer sig från författaren. Genom att 
informera om studiens perspektiv minskas chanserna för att studien ska misstolkas.    
    
I problembakgrunden och den förda problemdiskussionen diskuteras att val av regelverk 
kan spegla på organisationers olika resultatrelaterade mål, det här lägger därmed 
grunden för studiens perspektiv. Bowen et al. (1995) uttrycker att det 
redovisningsregelverk som ett företag väljer att tillämpa vid sin redovisning kommer att 
påverka redovisningsmetoder och utfallet av den finansiella ställningen. Det finns 
tydliga skillnader i redovisningsmetoder mellan de olika K-regelverken vilket då skapar 
skillnader i företagets finansiella ställning. Valet av regelverk kommer därför ha en stor 
betydelse för bilden av ett företag. 
 
En bakomliggande orsak till valet av ett visst redovisningsregelverk kan vara företagets 
vilja att påverka det redovisade resultatet. Företagsledningen kan välja ett specifikt 

Teori Operationalisering	
av	koncept

Test	av teori	genom	
observation

Stämmer	ej	överns
med	verkligheten

Stämmer	överns	
med	verkligheten
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redovisningsregelverk för att kunna vinkla och styra sitt redovisade resultat som önskat. 
Den här studien vill reflektera företags benägenhet till att använda sig av EM för att 
påverka sitt resultat på ett önskat sätt. Dichev et al. (2013, s. 24) menar att en positiv 
attityd till EM kan signalera ett intresse för att utöva sig av strategin.  
 
Den finansiella ställningen speglar utåt bilden av ett företag och därför anser vi det som 
aktuellt att studera företagsledares attityder till att utnyttja redovisningsregelverken. 
Studien kommer därför att utgå ifrån företagsledarens perspektiv.   
 

4.6 Val av teori och litteratursökning 
Smith (2011, s. 19-20) beskriver att forskare bör kritiskt granska de val av teorier som 
ska ligga till grund för studien. Vidare menar författaren att en kritisk granskning av 
teorivalen innefattar teorisökning. 
 
De källor som använts under studiens gång är artiklar publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter, rapporter, böcker samt elektroniska källor. Vissa av källorna har publicerats i 
tryckt form och vissa av källorna har publicerats digitalt. För att hitta relevant litteratur 
till den aktuella studien har vi tagit hjälp av andra studiers referenslistor. Som ett annat 
sökverktyg har vi även använt oss av Umeå universitetsbiblioteks hemsida och Google 
Scholar. Den litteratur som är i tryckt form har lånats via Umeå universitetsbibliotek. 
 
De teorier som använts bygger på tidigare vetenskaplig forskning och 
vid litteratursökning av de vetenskapliga artiklarna har olika databaser används. Den 
databas som framförallt används är EBSCO, som finns tillgänglig via Umeå 
universitetsbibliotekets hemsida. Bibliotekets sökverktyg har varit till stor hjälp 
eftersom de täcker sökandet efter böcker, artiklar, konferensbidrag och andra rapporter. 
De vetenskapliga artiklarna som använts i den aktuella studien kan anses som pålitliga 
då andra har utvärderat och vetenskapligt granskat dem. De mest centrala nyckelorden 
som används för studien kan utläsas i tabell 3 nedan.  
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Tabell 3 Nyckelord 

PAT EM IS BBA 
Positive 
Accounting 
Theory, 
PAT, 
Positive 
Accounting 
Theory negative, 
Positive 
Accounting 
Theory history, 
 

Earnings management,  
Earnings management 
methods,  
Earnings management 
depreciation, 
Earnings management 
ethics, 
Earnings management 
practice, 
Earnings management 
real estate 
Resultatmanipulation,  
Earnings management 
kommuner, 
Earnings management 
goverment, 
Earnings management 
state 

Income 
smoothing, 
Income 
smoothing real 
esate, 
Income 
smoothing 
accrual,  
Accrual income 
smoothing,  
Real activities 
income 
smoothing, 

Big Bath 
Accounting, 
Big Bath 
Accounting firm 
type, 
Big Bath 
Accounting 
standards,  
 

  
 

4.7 Litteraturgranskning 
Litteraturgranskning har genom åren blivit mer aktuellt, vilket innebär att vi granskar 
informationens vetenskapliga karaktär. Som forskare är det viktigt att genomföra en 
kritisk granskning av de teorival som ligger till grund för studien (Johansson-Lindfors 
1993, s. 87); Smith (2011, s. 19-20).  
 
Vi anser att litteratur med ett nyare publiceringsdatum har större aktualitet och ska 
därför i högre grad tillämpas i studien. Originalstudier har därför används som grund för 
den teori som studien innefattar därför har vissa vetenskapliga studier varit av äldre 
karaktär. Nyare studier har används som komplement. De originalstudier med ett äldre 
publiceringsdatum som används anser vi aktuella eftersom nyare studier har refererat till 
dem. Genom att använda primärkällan kan vi undvika förutfattade meningar och olika 
tolkningar gällande studien som kan komma att påverka den aktuella studiens resultat. 
Vi har även använt sekundärkällor till grund för de olika teorierna. De andrahandskällor 
som används anses som pålitliga och med hög kvalité eftersom artiklarna är tagna från 
välkända och trovärdiga tidskrifter som är högt rankade av bland annat Australian 
Business Deans Council.  
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5.  Praktisk Metod 
______________________________________________________________________ 
 
Följande kapitel kommer att förklara studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet 
inleder med att ta upp den aktuella studiens forskningsdesign, urval, tillvägagångsättet 
vid insamling och bearbetning av data med en avslutande diskussion om bortfall. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse över antaganden, beräkningar och statistiska 
verktyg som använts. 
______________________________________________________________________ 
 

5.1 Forskningsstrategi 
Enligt Olsson & Sörensen (2012, s. 18) finns det två metoder, den kvantitativa och den 
kvalitativa metoden som vill känneteckna de olika tillvägagångsätt och metoder som 
forskaren tillämpar för sin studie.  Den kvantitativa metoden grundar sig i en 
objektivistisk verklighetssyn, positivistisk kunskapssyn och en deduktivt metodansatts. 
Den aktuella studien uppfyller inte kraven för det som förespråkas av den kvalitativa 
metoden. Den kvalitativa metoden menar Bryman (2011, s. 40) bygger på en 
kontruktionistisk verklighetssyn, en hermeneutisk kunskapssyn och en induktiv 
metodansatts. Den här metoden grundas av data i form av ord och inte på data av 
numerisk karaktär. 
 
Den här studien bygger på en objektivistisk verklighetssyn, positivistisk kunskapssyn 
och en deduktivt metodansatts, vilket går i linje med den kvantitativa 
forskningsstrategin. Den data som berör den aktuella studien är numerisk och av 
kvantitativ karaktär. Smith (2011, s. 59) betonar att den kvantitativa forskningen 
förespråkar kvantifiering vid analys och insamling av data.  
 
Undersökningen kommer att utgå EM vilket företag kan tillämpa vid manipulation av 
företagets redovisade resultat. Problemformuleringen för den aktuella studien följer 
kvantitativa metoden då studien ämnar att påvisa ett samband mellan EM och valet att 
frivilligt övergå till K3-regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige. 
Syftet med studien är därmed att genom en kvantitativ metod undersöka om EM kan 
vara en förklaring till valet att frivilligt övergå till K3-regelverket inom 
fastighetsbranschen. Målet med den kvantitativa undersökningen är att kunna 
generalisera, se samband och dra slutsatser baserat på de attityder som finns till EM 
mellan K2- och K3-regelverket och mellan de olika undergrupperna inom K3-
regelverket. Den kvantitativa metoden är enligt Olsson & Sörensson (2012, s. 148) till 
fördel i studier där syftet är att kunna generalisera sitt resultat och karaktäriseras av 
deduktiv statistisk analys, uppgifter som rör kvantitet som hur mycket eller hur många 
och strukturerade insamlings instrument.  
 
Vi kommer att studera attityden till EM hos de olika regelverken och en förhoppning är 
att kunna fastställa om det föreligger någon attitydskillnad i EM mellan de olika 
regelverken. Genom att studera attityder till EM mellan de olika grupperna vill vi sedan 
kunna påvisa om det går att förklara valet att övergå till K3 för mindre fastighetsbolag i 
Sverige ur ett EM perspektiv. 
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Den kvalitativa forskningsstrategin har sina fördelar, Holme & Solvang (1997, s. 79) 
vill mena att den generera en bättre helhetsbild och en ökad förståelse för olika 
situationer till skillnad från den kvantitativa metoden där vikt läggs vid siffror och 
statistiska säkerhetsställande. Vi vill i denna studie inte finna en helhetsbild och 
förståelse till valet att frivilligt övergå till K3-regelverket för mindre onoterade 
fastighetsbolag i Sverige utan enbart undersöka om EM kan vara en förklaring till den 
frivilliga övergången.  
 

5.2 Enkät    
För att besvara studiens problemformulering vill vi med en enkät undersöka den 
attityden som föreligger till EM hos företagsledare inom de mindre onoterade 
fastighetsbolagen i Sverige beroende på om de redovisar efter K2- eller K3-regelverket. 
Med företagsledare i den aktuella studien menar vi VD alternativt ekonomiansvarig som 
har en beslutsfattande position inom bolaget och kan påverka val av 
redovisningsregelverk och som besitter tillräcklig kunskap för att besvara enkäten.  
 
Fördelen med att använda sig av en enkätundersökning snarare framför intervjuer är att 
en enkät är kostnadseffektiv, då det är lätt att nå ett stort antal individer. Vi har en stor 
mängd respondenter som befinner sig på olika platser i Sverige vilket stärker vårt 
argument för att använda oss av enkäter vid insamlingen av data för den aktuella 
studien. Enkäter genom sina standardiserade frågor eliminerar även intervjuareffekter 
eller skillnader i intervjuer som kan uppstå av att olika personer intervjuar eller 
dagsformen hos intervjuaren. En enkätundersökning ger även respondenterna en 
flexibilitet eftersom de kan anpassa sin tid och möjlighet till när de kan genomföra 
enkäten. Vid en enkät kan respondenten i lugn och ro begrunda frågorna och överväga 
hur de vill ställa sig till de olika svarsalternativen (Ejlertsson, 2014, s. 11-12).  
 
Nackdelar med att använda sig av enkäter är att bortfall i stort sett alltid förekommer. 
Många individer kan ha en negativ inställning till enkäter vilket kan bidra till extrema 
bortfall eller att svaren blir snedvridna då den negativa inställningen smittar av sig i hur 
de svarar (Bryman, 2011, s. 231; Olsson & Sörensen, 2012, s. 153). Andra nackdelar är 
att det inte går att hjälpa respondenterna ifall de inte förstår frågorna och att det inte går 
att säkerställa vem som faktiskt svarat på enkäten. Även om enkäten riktar sig till en 
ekonomichef som möjligen är den enda som besitter den kunskap som efterfrågas går 
det inte att fastställa att så blev fallet (Bryman, 2011, s. 229-230). Vidare spelar 
enkätens konstruktion en vital roll i vilken kvalité enkätundersökningen kommer att 
resultera i. En enkät där frågorna är undermåliga kan komma och leda till att bortfall 
sker eller att den data som samlas in inte besvarar syftet av studien  (Brace, 2008, s. 8; 
Janes, 1999, s. 322).  
 
Eftersom att frågor kring EM kan anses som känsliga att besvara finns det en risk i att 
använda sig av intervjuer.  Vid en intervju tvingas respondenten att öppet dela med sig 
av sina åsikter och det finns då en risk att ett större antal personer väljer att inte delta 
vid en intervju baserat på frågor av en känsligare karaktär. Vid en enkät kommer 
respondenterna få en möjlighet att anonymt uttrycka sig gällande sin attityd kring EM 
och vi vill med det öka antalet deltagare. Ejlertsson (2014, s. 12) menar att respondenten 
anser det som enklare att besvara frågor i en enkät där de helt anonymt tillåts uttrycka 
sina tankar kring ämnet.  
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Kylén (2004, s. 9) skriver i sin bok att forskaren vid en intervju kan skapa sig en djupare 
förståelse genom att respondenten ges möjlighet till ett bredare och mer öppet svar. En 
kvalitativ forskningsstrategi där data insamlats via exempelvis intervjuer hade därmed 
bidragit till en djupare förståelse och helhetsbild genom svar av fylligare och mer 
korrekt karaktär. En intervju ger även möjligheten till följdfrågor vilket kan minska 
risken för de missförstånd som kan uppkomma vid en enkät.  

5.2.1 Distribution 
Enkäten konstruerades i form av en webbenkät i Google Forms. Den här plattformen 
valdes då den är enkelt att använda och ger en rad valmöjligheter som underlättar 
enkätens konstruktion, som olika frågetyper som ja/nej, flervalsfrågor och likert-skalor. 
Vidare kunde en enkät konstrueras där respondenterna skickades vidare till olika 
sektioner av enkäten beroende på hur de svarade på fråga 6 (se bilaga 1). Det här var 
nödvändigt då vilket regelverk som företagen använder sig av är kritiskt för den här 
undersökningen. Enkäten kunde efter färdigställande distribueras via en länk som 
mailades ut tillsammans med ett följebrev. 
 
Kvantitativa undersökningar kännetecknas med en generellt låg svarsfrekvens och i 
forskning inom redovisningsområdet är det vanligt att enkätundersökningar haft en 
svarsfrekvens som är lägre än 25 % (Smith, 2003, s. 125). Till enkäten bifogades därför 
ett följebrev som respondenterna fick ta del av. Ett följebrev har som uppgift att minska 
bortfallet och förklara syftet med undersökningen för läsaren. Med ett följebrev 
behandlas även etiska aspekter som att undersökningen är anonym (Bryman, 2011, s. 
212, 231).  
 
I följebrevet för den aktuella studien framgick det att studien avser ett examensarbete 
som syftar till att undersöka attityder till redovisningsmetoder. Vidare förklarades varför 
respondenterna blivit utvalda att delta. Information om respondenternas anonyma 
deltagande kunde även genom följebrevet utläsas. Vidare lämnades kontaktuppgifter för 
att ge fastighetsbolagen en möjlighet att kontakta oss vid frågor kring enkäten eller 
studien och om de skulle vilja ta del av studiens resultat. Följebrevet och länk till 
enkäten skickades ut via e-post till mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige som vi 
kunde hitta e-postadress till. Ejlertsson (2014, s. 112) belyser viktiga delar som ett 
följebrev ska innehålla. I följebrevet ska syftet med undersökningen beskrivas som 
grund för undersökningens motivering. Det är även av vikt att upplysa om att enkäten är 
frivillig och att svaren ska behandlas helt anonyma. Respondenten ska även kunna 
utläsa vilka andra personer som ingår i undersökningen och varför de valt ut. 
Kontaktuppgifter till personerna som utför den aktuella studien ska även inkluderas för 
att ge respondenten möjligheten att ställa frågor.  
 
Vi noterade även i följebrevet att vi gärna ber respondenten att kontakta oss om de inte 
kan delta i undersökningen. Det har bidragit till att många som inte valt att delta hört av 
sig till oss och förklarat anledningen till att det inte kan medverka vilket har underlättat 
bortfallsanalysen. 
 
Vi har efter det första enkätutskicket skickat en påminnelse till alla deltagare, där vi 
påmint de icke svarande respondenterna till att delta i undersökningen och även tackade 
för de svarandes medverkan. En påminnelse skickades en vecka efter det första 
utskicket och innehåller även ett kortfattat följebrev som Ejlertsson (2014, s. 112) 
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förespråkar. Ejlertsson (2014, s. 27) menar att en eller flera påminnelser har visat sig 
öka studiens svarsfrekvens och minska eventuella bortfall.   
 

5.2.2 Enkätkonstruktion  
Vid en tillämpning av en kvantitativ undersökning är det viktigt att frågorna är noggrant 
genomtänkta och välformulerade. Det för att frågorna ska uppfattas och förstå på rätt 
sätt och bidra med ett resultat med en hög tillförlitlighet (Ejlertsson, 2014, s. 107-111). 
Enkäten i den här studien är uppbyggd på frågor utifrån teorikapitlet Tidigare studier 
har också varit med i åtanke för att hitta en relevans i frågorna kopplade till EM och 
fastighetsbolag (Bryman, 2011, s. 261). Utifrån studiens teoretiska struktur för EM och 
fastighetsbolag i avsnitt 3.4 har enkäten utformats för att mäta attityden till EM inom de 
olika regelverken.  
 
Den första delen av enkäten har som syfte att samla in data kring det aktuella företagets 
storlek i form av omsättning, huvudsaklig verksamhet, ägande och styre samt i vilket 
län som företaget är verksamt. Bakgrundsfrågorna används för att väcka intresse hos 
respondenterna innan enkäten går vidare med frågor som rör ämnet för den aktuella 
studien. Det är också viktigt att den första delen av enkäten har frågor som är enkla, 
naturliga och oprovocerade för att inte få ett stort bortfall direkt (Olsson & Sörensen, 
2012, s. 151). Den sista frågan innan respondenterna får gå vidare till nästa del av 
enkäten består av en kontrollfråga där respondenten frågas om de är tvingade att 
redovisa enligt K3-regelverket. Den här frågan fyller en funktion genom att den sorterar 
bort företag som tvingas redovisa enligt K3-regelverket och inte ska ingå i den aktuella 
studien.   
 
EM kan anses som ett känsligt ämne för många att yttra sig om. Vi har därför valt att 
mäta respondenternas attityder kring EM istället för att ställa direkta frågor kring hur 
företagsledare inom sin organisation tillämpar sig av EM. Det för att minska bortfallen 
av respondenternas deltagande ytterligare. Tidigare studier och metodböcker som 
Dichev et al. (2013, s. 24) och Sudman & Bradburn (1983, s. 55) visar fördelen med att 
undersöka attityden till EM hos en företagsledare istället för att undersöka den specifika 
företagsledarens handlande.  
 
Forskningen och tidigare studier menar att en företagsledares attityd till EM vill spegla 
organisationens handlande. Resterande del av enkäten består därför av attitydfrågor 
kring olika redovisningsmetoder kopplade till EM. I den här delen får respondenterna i 
de olika regelverken skatta hur positivt de ställer sig till att tillämpa olika 
redovisningsmetoder som kan kännetecknas av strategin EM. Vi har använt oss en 
likert-skala för att mäta respondenternas attityd till ett antal påståenden inom 
redovisningsområdet kopplat till EM. Respondenterna ska ta ställning till påståendet 
genom att instämma eller att inte instämma med hjälp av en sex gradig skala. Ejlertsson 
(2014, s. 95) menar att den kanske mest kända attitydskalan är likert-skalan vilket 
lägger en grund för vårt argument att mäta attityden till EM genom likert-skalor. Valet 
att använda likert-skalor gör det möjligt att fånga upp de enskilda företagens 
värderingar och möjliggör vidare att en jämförelse kan göras mellan företagen (Patel & 
Davidson, 2011, s. 88). Många metodböcker förespråkar att varje nytt påstående ska 
innefatta ett vet ej alternativ där det anses passande (Smith 2011, s. 125). Vi har valt att 
inte använda oss av ett ”Vet ej” alternativ i den aktuella studien. Det eftersom vi anser 
att respondenterna i form av ekonomichefer alternativt företagsledare har tillräckliga 
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ekonomiska kunskaper och besitter en position där de tvingas att ta ställning till vilken 
attityd de själva har till olika redovisningsmetoder.   
 
 
Tabell 4 Enkätfrågor 

Typ	av	fråga	 Fråga	

Bakgrundsfråga	 1	 Vilket/vilka	län	är	ert	företag	verksamt	i?	

Bakgrundsfråga	 2	 Typ	av	företag?	

Bakgrundsfråga	 3	 Vilken/vilka	är	Er	huvudsakliga	verksamhet?	

Bakgrundsfråga	 4	 Vilken	är	Er	ungefärliga	omsättning?	

Bakgrundsfråga	 5	 Vilket	redovisningsregelverk	redovisar	Ni	efter	idag?	

Kontrollfråga	 6	 Är	Ni	tvungna	att	redovisa	enligt	K3-regelverket?	

Generell	 7	 Är	positiv	till	möjligheten	att	uppnå	budgeterade	mål	genom	att	tillämpa	vissa	
redovisningsmetoder	

Generell	 8	 Är	positiv	till	redovisningsregelverk	som	ger	utrymme	till	flexibilitet	i	redovisningen	

Kopplat	till	undergrupper	 9	 Är	positiv	till	en	redovisningsmetod	som	kan	generera	ett	högre	redovisat	resultat	

Kopplat	till	undergrupper	 10	 Är	positiv	till	en	redovisningsmetod	som	kan	generera	ett	lägre	redovisat	resultat	

Generell	 11	 Är	positiv	till	att	kunna	fördela	kostnader	mer	flexibelt	

Kopplat	till	undergrupper	 12	 Är	positiv	till	att	kunna	tidigarelägga	kostnader	

Kopplat	till	undergrupper	 13	 Är	positiv	till	att	kunna	senarelägga	kostnader	

Kopplat	till	undergrupper	 14	 Är	positivt	till	en	redovisningsmetod	där	avskrivningar	kan	anpassas	mer	flexibelt	

Kopplat	till	undergrupper	 15	 Är	positiv	till	en	redovisningsmetod	som	ger	möjlighet	till	skatteplanering	

Generell	 16	 Anser	det	som	ok	att	kunna	påverka	det	redovisade	resultatet	om	det	sker	inom	
redovisningsregelverket/skattelagstiftningen	

 
Frågorna 1, 2, 3, 4, och 5 är studiens bakgrundsfrågor, vilka avser att samla in den 
väsentliga bakgrundinformationen om företagen. Fråga 6 är en kontrollfråga och har 
som syfte i att sortera bort de respondenter som tvingas redovisa enligt K3-regelverket 
eller redovisar enligt annat regelverk. Frågorna 7, 8, 11, 14 och 16 är generella frågor 
vilka behandlar respondentens attityd till resultatpåverkade redovisningsmetoder. De 
generella frågorna ämnar mäta skillnaden i attityden till resultatpåverkande 
redovisningsmetoder mellan K2 och K3-regelverket. Frågorna 9 och 13 behandlar 
respondenterna attityd till redovisningsmetoder som leder till ett högre redovisat 
resultat. Frågorna 10, 12 och 15 behandlar respondenternas attityd till 
redovisningsmetoder som leder till ett lägre redovisat resultat. Frågorna 9, 10, 12, 
13,  och 15 är kopplade till undergrupperna, län, typ av företag, huvudsaklig verksamhet 
och omsättning vilka har för avsikt att mäta skillnad i attityden till resultat höjande eller 
resultat sänkande redovisningsmetoder inom K3-regelverket (se bilaga 1 för enkät). 
 
För att minska eventuella bortfall och öka enkätens svarsfrekvens har vi skapat en enkät 
som totalt innehåller 16 frågor och som beräknas att ta ungefär 5 minuter att besvara. 
Bryman & Bell (2005, s.165) menar på att en enkät inte ska ta mer än 15 minuter att 
besvara, då en kortare enkät till tillskillnad från en enkät som är mer tidskrävande kan 
minska eventuella bortfall och öka studiens svarsfrekvens. Enkäten har därför 
konstruerats med frågor gällande EM som är specifika för fastighetsbolag för att hålla 
nere längden på enkäten. De deltagande respondenterna ges en möjlighet att vara 
anonym i undersökningen vilket. Enligt Dahlström (2007, s. 141) kan anonymitet vara 
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av stor vikt för att öka studiens svarsfrekvens med avseende på studiens känsliga 
ämnesområde.  
 

5.2.3 Pilotenkät 
Genom att genomföra en pilotstudie kan vi säkerställa att mätinstrumentet mäter det den 
avser att mäta. Vid utformningen av en enkätstudie likt den här kan en pilotstudien bidra 
till att enkäten förstås på rätt sätt och frågorna är utformade på ett sätt som möjliggör en 
mätning för den aktuella populationen (Smith, 2003, s. 122-123). I den aktuella studien 
skickas en pilotenkät ut till redovisningsstudenter samt ett par redovisningskonsulter. 
Den feedback som vi fick bidrog till att förbättra hur frågorna formulerades för att 
minimera risken för feltolkning. Ett exempel som vidtogs var att ställa frågor gällande 
det redovisade resultatet snarare än resultat då det tolkades olika och då det är det 
redovisade resultatet som är av intresse för vår studie. Vidare lades exempel till i 
exempelvis fråga 11 (se bilaga 1), för att hjälpa respondenterna och minska risken för 
missförstånd. Pilotenkät bidrog också till att säkerställa den valda plattformen för 
distribution fungerade, att enkäten gick att besvara och att vi kunde samla in och 
analysera data. 
 
 

5.3 Urval och population 
En start i jakten på att definiera sin population är att använda sig av sunt förnuft. Är 
syftet att undersöka årsredovisningar och dess tilläggsuppgifter faller det sig tämligen 
dumt att inkludera bolag som inte är tvungna att lämna tilläggsuppgifter då den data 
som samlas in försämras (Wallace, A. 1991, s. 32). Populationen kommer i den aktuella 
studien att bestå av alla onoterade fastighetsföretag i Sverige som har möjlighet att 
frivilligt välja att redovisa enligt K3-regelverket. Studien kommer vara en 
totalundersökning av de bolag som ingår i populationen. Det här innebär att samtliga 
fastighetsföretag inom populationen kommer att undersökas vilket Johansson-Lindfors, 
(1993, s.91-92) menar är idealet för att kunna generalisera slutsatserna på̊ hela 
populationen 
 
Studien avgränsas till svenska onoterade fastighetsbolag. Ett onoterat fastighetsföretag 
har inte rätten att erbjuda aktier på en öppen marknad där aktierna tillåts att köpas av 
allmänheten. Ett noterat bolag har däremot rätten att fritt sälja aktier på en svensk eller 
utländsk börs (Bolagsverket, 2016). Företagen får inte heller klassas som större företag 
enligt ÅRL (SFS 1995:1554) 1 kap 3 § p. 4, där företagen inte får uppfylla mer än ett av 
de följande tre kriterier två år i rad: 
 

• Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50 
 

• Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 40 miljoner kronor 

 
• Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor 
 



 43 

Vidare begränsningar görs ofta gällande undersökningar inom finans- och 
redovisningsområdet av kostnadsskäl för till exempel resor och även tid för att 
genomföra undersökningen (Wallace, A. 1991, s. 33). Ytterligare en begränsning 
kommer därför att användas i denna studie i form av gränsvärdet för omsättning i EUs 
definition för mikroföretag. Ett företag klassas som ett mikroföretag om det har färre än 
tio anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som understiger 2 miljoner 
euro (EUR-Lex, 2016). Definitionen av hur mycket ett mikroföretag får omsätta gäller 
Euro som valuta. För att göra gränsdragningen i den aktuella studien har växelkursen 
för 2014-12-31 används för att konvertera till svenska kronor vilket gett ett gränsvärde 
på 18,7 miljoner kronor. 
 
Fastighetsföretagen som faller inom rampopulationen togs fram med hjälp av så kallade 
SNI-koder som används för att klassa företag utifrån dess verksamhet. De aktuella SNI-
koderna som vi använt oss av är följande: 
 
68.201        Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 
68.202        Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 
68.203        Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 
 
Tillsammans med SNI-koderna och tidigare nämnda avgränsningar, hämtades med hjälp 
av Retriever Business en lista över onoterade fastighetsbolag i Sverige som har 
möjlighet att välja K3-regelverket för räkenskapsåret 2014. Listan över onoterade 
fastighetsbolag uppgick till 515 stycken. 
 

5.4 Bortfall 
I kvantitativa undersökningar brukar det talas om två typer av bortfall, internt och 
externt. Det interna bortfallet beror på enstaka frågor som undersökningen berör och 
som respondenten inte vill svara på och därigenom lämnar undersökningen (Ejlertsson, 
2014, s. 26). I den aktuella studien har enkäten utformats genom att inte ställa direkta 
frågor kring EM vilket är ett känsligt ämne inom redovisningen och på så sätt försökt att 
minska det interna bortfallet (Smith, 2011, s. 122).  
 
Externt bortfall innebär att personen inte väljer att delta eller inte har möjligheten 
(Ejlertsson, 2014, s. 26). Vi vill genom det bifogade följebrevet (se bilaga 2) motverka 
det externt bortfallet som kan uppstå som visade på att undersökningen riktade sig 
direkt till dem och att just de personerna var av stort intresse för undersökningen 
(Smith, 2011, s. 122). Studier som genomförs inom redovisningsområdet har ett relativt 
lågt deltagande och internetenkäter har visat sig minska ett redan lågt deltagande. 
Tidigare låg deltagande för redovisningsstudier generellt runt 30 % och det finns data 
som indikerar att den siffran sjunkit med ca 10 % efter att internetenkäter blivit 
vanligare (Smith, 2003, s. 130). 
 

5.4.1 Bortfallsanalys 
Det här avsnittet har för avsikt att belysa det externa bortfallet som uppstod i den 
aktuella studien. Avsnittet kommer både behandla det externa bortfallet såväl som det 
interna bortfallet.  
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Figur 6 Bortfallsanalys 

 
Studiens totala population bestod av onoterade svenska fastighetsbolag som frivilligt 
kan redovisa enligt K3-regelverket. Den lista som framtagits med hjälp av Retriever (se 
avsnitt 5.3) saknade e-postadresser vilket fick inhämtas manuellt. Bland de 515 stycken 
bolagen som fanns med i populationen saknade 221 stycken av dem antingen hemsida 
eller mailadress och därmed kunde inte de bolagen kontaktas. Det här var det första 
externa bortfallet som uppkom i den här studien vilket innebär att det är personer inom 
urvalet som inte kommer att delta i undersökningen (Ejlertsson, 1996, s.22-23). 294 
stycken e-postadresser hämtades in och enkäten och medföljande följebrev skickades ut 
till företagen (se bilaga 2). Bland de företag som mottagit enkätförfrågan meddelade 12 
stycken av dem att de inte ville delta i studien av olika skäl. I slutändan svarade 73 
stycken företag på enkäten. 
 
Enkäten var öppen under två veckors tid. Efter första veckan hade vi samlat in 58 
stycken svar och en påminnelse gick vid den här tidpunkten ut till samtliga företag, 
förutom till dem som kontaktat oss och meddelat att de inte ville delta. Påminnelsen 
resulterade i ytterligare 15 stycken svar. Dock så kunde vi via vår kontrollfråga gällande 
om de var tvungna att redovisa enligt K3-regelverket sortera bort 22 stycken företag 
som inte skulle ingå i rampopulationen då de inte frivilligt redovisar enligt K3-
regelverket. Det innebar att vi samlat in 51 stycken giltiga svar. En potentiell anledning 
till ett högt extern bortfall kan förklaras genom den manuella inhämtningen av e-
postadresser. I många fall saknades en e-postadress direkt till företagsledaren eller 
ekonomichefen där endast en så kallad info-adress fanns att tillgå. Risken är att många 
av enkätförfrågningarna fallit i glömska och inte upptäckts i tid när de inte nått de rätta 
personerna direkt. I och med att vår enkät krävde svar på samtliga frågor kan vara en 
anledning till att ett internt bortfall uppstått, vilket innebär att personer faller bort från 
undersökningen på grund av enstaka frågor i enkäten (Ejlertsson, 1996, s.22-23). Även 
det faktum att vi inte konstruerade enkäten med ett “Vet ej” alternativ som svar kan ha 
bidragit till det interna bortfallet. Det interna bortfallet kan därför inte analyseras vidare 
i och med att endast fullständiga enkäter kom oss till handa.  

Total	population	
515	st

Saknar	
hemsida/mailadress

221	st

Har	mailadress
294 st

Svarade
73	st

Privat	(ej	ägarlett)
8	st

Ej	population
22	st

Ägarlett
14	st

Kommunalt
29	st

Svarade	inte
209 st

Vill	ej	delta
12	st
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Vi kunde slutligen konstatera att 51 stycken företag svarat på enkäten och att 
kommunala bolag stod för merparten av svaren. Den lista över rampopulationen som 
tagits fram via Retriever visade initialt på en jämnare fördelning mellan kommunala och 
privata bolag (både ägarledda och ej ägarledda). Anledningen till att inte fler privata 
bolag deltog i undersökningen kan förklaras genom att många av dem saknade hemsida 
eller enbart hade info-adresser på deras hemsida. En annan anledning till det höga 
externa bortfallet kan förklaras av den aktuella uppsatsens ämne. Då K2- och K3-
regelverken fortfarande är så pass nytt är det därför många som skriver om det här 
ämnet. Risken föreligger därför att fastighetsbolagen översköljts av enkät förfrågningar 
i samband med vårt utskick och därför inte haft tid att svara på ännu en enkät.  
 

5.5 Databearbetning  
Studiens data baserat på de 51 stycken fullständiga enkäterna som inkommit från 
Google Forms exporterades sedan till Excel. När studiens data överförts till ett 
dokument i Excel-format kodade vi om regelverken om till kvantifierbara siffror.  
 
K2-regelverket kodades om som 1 medan K3-regelverket kodades om som 2. Vi har fått 
inga eller få respondenter i varje län därför har vi valt grupperat dem i tre grupper; stora 
län, medelstora län och små län. Länen har sorterats efter storleken på länen med 
avseende på befolkningsmängd. Stora län kodades till 1, medelstora län till 2 och små 
län till 3. Typ av företag är kodade från 1-3, där kommunala bolag kodades om till 1, 
privata till 2, ägarledda till 3. Huvudsaklig verksamhet kodades från 1-4, 
bostadsuthyrning kodades till 1, lokaluthyrning kodades till 2, uthyrning av 
industrilokaler till 3, flera typer av fastigheter till 4. Omsättningen har på samma sätt 
som länen grupperats i tre grupper med avseende på deras omsättning. Den första 
gruppen innefattar små företag med en omsättning mellan 10-30 miljoner, andra 
gruppen 31-60 miljoner innefattar medelstora företag och den tredje gruppen innefattar 
stora företag med en omsättning från 61 miljoner och uppåt. De små företagen kodades 
som 1, medelstora som 2 och stora som 3.  
 
Enkätens svar kodades om där företag som svarat inom intervallet 1-3 sorterades som 
att de inte instämmer och företag som svarat i intervallet 4-6 som att de instämmer 
helt.  Regelverk, typ av företag, huvudsaklig verksamhet, omsättning samt 
respondenternas svar på de olika påståendena var tvungna att kodas om för att 
möjliggöra en bearbetning i SPSS. När vi exporterade den fullständiga datainsamlingen 
till SPSS gjordes en vidare analys av den empiriska data.  
 
Empiriska undersökningar analyseras via statistiska verktyg och statistiska metoder som 
valts för den aktuella studien baseras på studiens olika variabler och datanivåer (se 
tabell 5) Olika statistiska tester kräver ett visst underliggande antagande. De här 
antagandena är relaterat till vilken typ och formen på den data som ska analyseras. 
Nominal data är av kvalitativ karaktär som utgör kategorier utan rangordning 
exempelvis typ av företag, omsättning samt huvudsakliga verksamhet. Ordinal data är 
till skillnad från nominal data av kvantitativ karaktär som går att rangordna, exempelvis 
instämmer helt eller instämmer inte alls (Wallace, 1991, s. 41). Frågorna 1-6 utgjordes  
 



 46 

Tabell 5 Data karaktär av enkätfrågor 

Fråga Data karaktär  Kategori indelning 
1-6  Nominal  Utan rangordning  
7-16  Ordinal  Rangordning  
 

5.6 Statistiska verktyg  
Det tester som den aktuella studien kommer att använda sig av är så kallad icke-
parametriska tester. Då den data som kommer samlas in inte kommer att vara 
normalfördelad på grund av att en ordinalskala används där stegen mellan alternativen 
inte är lika stora för varje individ samt att fördelningen mellan grupperna på förhand 
inte är känd blir ett icke-parametriskt test aktuellt. Ett icke-parametriskt test används i 
fall där data inte är normalfördelad och där respondenterna har rankat sin åsikt (Smith, 
2011, s. 63; Wallace, 1991, s. 42). Studien kommer att använda sig av korstabeller, 
diagram och chi-2-tester för att analysera resultatet.  
 
Vid databearbetningen så kommer vi använda oss av två signifikansnivåer, 90 och 95 
%, för att undvika typ 1 och 2 fel. Ett typ 1 fel innebär att ett samband identifieras trots 
att det inte föreligger ett samband och att det enbart beror på slumpen. Typ 2 fel 
däremot innebär att noll hypotesen inte förkastas trots att ett samband föreligger 
(Barrow, 1996, s. 152; Smith, 2011, s. 50). I den aktuella studien kan vi därmed 
minimera risken för att acceptera ett samband som inte finns.  
 

5.6.1 Korstabeller 
Korstabeller är ett av det mest populära verktygen för att undersöka om observerade 
data och ett eventuellt samband som observerats kan vara möjlig. Vid användandet av 
en korstabell undersöks den observerade frekvensen mot den som förväntas (Smith, 
2011, s. 65). För att undersöka om svarsfrekvensen i korstabellen visar på ett samband 
mellan till exempel redovisningsmetod och en viss företagsgrupp kan ett chi-2-test 
användas. Ett chi-2-test är ett icke-parametiskt test som inte kräver att den aktuella data 
som undersöks är normalfördelad. Testet lämpar sig i exempelvis fall där studien ska 
undersöka byten av redovisningsmetod mellan två grupper av företag, till exempel 
mellan företag med finansiella problem och företag utan (Wallace, 1991, s. 74). 
Användningen av korstabeller och chi-2-test i den aktuella studien tillåter oss att 
jämföra grupper baserat på redovisningsregelverk och sedan undergrupperna i K3-
regelverket och hur det olika grupperna svarat på de attitydfrågor som enkäten innehöll 
gällande EM. Med hjälp av det här kan vi undersöka om eventuella samband som studie 
visar på beror av slumpen eller ej (Smith, 2003, 63-64). 
 
Chi-2-testet har en rad användningsområden som passar sig inom studier rörande 
redovisning. Med hjälp av testet kan data undersökas för att beräkna ett uppskattat 
konfidence intervall för variansen i populationen, jämföra det faktiska observationerna 
som gjorts av en variabel mot de teoretiskt förväntade värdet och testa förhållandet 
mellan två variabler (Smith, 2003, s. 57, 63-64).  
 

5.6.2 Mann-Whitney U test  
För att kunna jämföra de aktuella grupperna som undersöks i studie kommer ett Mann-
Whitney U-test att genomföras. Testet har för avsikt att jämföra medelvärdet av svaren 
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två grupper i mellan och om en signifikant skillnad föreligger. Tillskillnad från 
parametriska tester som använder sig av medelvärden och antar att data är 
normalfördelade, utgår Mann-Whitney från ordinal data och jämför därefter två grupper 
emot varandra (Wallace, 1991, s. 84). Testet bygger på att två observationer från samma 
population ska ha samma distribution och därigenom ska inte medelvärdet för de två 
skilja sig åt (Sachdeva, 2009, s. 305).  
 

5.7 Metoddiskussion 
Vi vill i det här avsnittet informera läsaren kring de val gällande den praktiska metoden 
som format studien och hur det i slutändan kan påverka resultatet. 
 
K-regelverken är ännu väldigt nya och K3-regelverket publicerades 2012 och blev 
obligatoriskt först 2014. Det finns ett flertal metoder och tillvägagångssätt för att mäta 
EM på ett effektivt sätt. Flertalet av metoderna bygger på att undersöka hur företag 
använder avsättningar för att förflytta den rapporterade inkomsten från en period till en 
annan (Bartov et al., 2001, s. 422).  
 
Modeller framtagna av bland annat Jones (1991) och Dechow et al. (1995) bygger på att 
undersöka en tidserie av data och i det aktuella fallet med den här studien är det inte 
möjligt. Tidseriedata där redovisningsmetoden förändras under den aktuella perioden 
gör det problematiskt att förena de finansiella rapporterna före och efter 
redovisningsbytet (Smith, 2003, s. 145). Det finns inte heller tillräckligt med finansiella 
rapporter att tillgå för att undersöka en tidsserie. En undersökning av populationen i den 
här studien där vi hade kunnat granskat sekundärdata i form av finansiella rapporter för 
att identifiera en eventuell förekomst av EM bland fastighetsbolagen som valt att 
redovisa enligt K3-regelverket hade varit att föredra. Då den möjligheten inte ges i det 
aktuella fallet fick vi välja en annan väg. 
 
Utöver de studier från bland annat Jones (1991) och Dechow et al. (1995) som bygger 
på att undersöka tidsseriedata i from av finansiella rapporter, baseras de studier kring 
EM där enkäter används som verktyg som vi tagit del av, uteslutande på att ställa frågor 
kring attityder till EM. Förklaringen i samtliga studier bygger på att EM är ett ämne 
inom redovisningen som anses är känsligt då samtliga tillvägagångssätt i slutändan 
innebär att företaget missleder sina intressenter. Smith (2011, s. 122) skriver att likt 
frågor gällande alkoholmissbruk och droger är frågor gällande bedrägliga beteenden och 
etik inom redovisningen lika känsliga och kommer leda till att respondenterna inte 
väljer att delta i studien. Dichev et al. (2013, s. 24) argumenterar för att undvika att 
ställa direkta frågor till företagsledarna om EM på deras egna företag. Även om 
anonymitet utlovas för de som deltar i studien är risken för bortfall allt för stor. 
Alternativet att utforma enkäten i syfte att undersöka företagsledarnas attityder till EM 
gör att allt för stort bortfall minimeras i studier som denna. Vi ser också att Sudman och 
Bradburn (1983, s. 55) talar om strategin om att ställa frågor kring “hur andra gör” 
istället för direkta frågor gällande det egna handlandet. Fördelen med det är att bortfallet 
minskas och att de tillfrågade kommer svara efter hur det själva känner kring ämnet och 
på så sätt indirekt visa på deras egna erfarenheter och förhållningssätt till ämnet. Genom 
att välja en väg likt Dichev et al. (2013) och Fischer & Rosenzweig (1995) känner vi oss 
trygga med att våga undersöka EM genom en enkätundersökning när tidseriedata inte är 
ett alternativ.  
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6. Resultatredovisning  
______________________________________________________________________ 
 
I det här kapitlet presenteras resultatet över företagsledares och ekonomiansvarigas 
attityder till de påståenden som ställts i enkäten gällande tillämpning av olika 
redovisningsmetoder kopplade till EM. Till en början presenteras deskriptiv statistik för 
varje bakgrundsfråga. Vidare presenteras de generella attitydskillnaderna till 
resultatpåverkande redovisningsmetoder mellan K2 och K3-regelveket. Avslutningsvis 
presenteras skillnaden i attityd mellan de olika undergrupperna, till 
redovisningsmetoder som leder till ett högre eller lägre resultat. De data som redovisas 
kommer tillsammans med den teoretiska modellen ligga till grund för vidare analys och 
slutsats.  
______________________________________________________________________ 

 
6.1 Deskriptiv statistik 
Den deskriptiva statistiken behandlar frågorna 1, 2, 3, 4, och 5 vilka är utformade som 
studiens bakgrundsfrågor (se bilaga 1). De bakgrundsvariabler som presenteras är: 
fördelningen mellan K2- och K3-regelverket vidare presenteras fördelningen mellan 
regelverken med avseende på län, typ av företag, huvudsaklig verksamhet samt 
omsättning.  
 

6.1.1 K2- och K3-regelverket 
 

 
Figur 7 Fördelning mellan K2 och K3 

 
Totalt samlade vi in data från 51 stycken respondenter som har möjlighet att välja fritt 
mellan K2- och K3-regelverket. Bland de 51 företagen som deltog i vår undersökning 
framgick det att 20 stycken av dem valt att över gå till K3-regelverket redan idag trots 
att de inte är tvingade av Bokföringsnämnden, de motsvarar cirka 40 % (se figur 7). 
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6.1.2 Län 

 
Figur 8 Fördelning av K2 och K3 med avseende på län 

 
Figur 8 ovan visar fördelningen över vart företagen har sin verksamhet. Länen har 
sorterats efter storleken på länen med avseende på folkmängd. Det här gjordes för att då 
vi inte hade tillräckligt med respondenter i varje län. 55 % procent av respondenterna är 
verksamma i större län, 34 % i medelstora län och 12 % i de mindre länen. Gruppen 
små län innefattar län med upp till 250 000 invånare. Medelstora län innefattar län med 
upp till 300 000 invånare och län med över 300 000 invånare grupperades som stora. 
 

6.1.3 Typ av företag 
 

 
Figur 9 Fördelning av K2 och K3 med avseende på företags typ 

 
Som vi kan se i figur 9 svarar kommunala bolag för 57% av totala antalet företag som 
medverkat i undersökningen, medan 27% utgör ägarleda bolag och 16% privata (ej 
ägarleda) bolag. Bland de 20 företag som redovisar frivilligt enligt K3-regelverket, 
består merparten av dem av kommunala företag och endast 2 % respektive 4 % av 
privata och ägarledda företag av totala antalet företag. 
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6.1.4 Huvudsaklig verksamhet 

 
Figur 10 Fördelning av K2 och K3 med avseende på huvudsaklig verksamhet sett till kvadratmeter 

Figur 10 visar att 67 % av företagen har bostadsuthyrnings som den huvudsakliga 
verksamheten, vidare bedriver 19 % av företagen flera av de alternativa 
verksamheterna, 8 % uthyrning av lokaler och 6 % uthyrning av industrilokaler. Av 
företagen som har annan verksamhet än bostadsuthyrning är det få som övergått till K3-
regelverket. 
 

6.1.5 Omsättning 

 
Figur 11 Fördelning K2 och K3 med avseende på omsättning 

Respondenterna har grupperats i tre grupper med avseende på deras omsättning (se figur 
11). En omsättning mellan 10-30 miljoner grupperades som små företag, 31-60 miljoner 
grupperades som medelstora företag och slutligen grupperades företagen med 61 
miljoner kr och uppåt i omsättning. Figuren ovan visar på att merparten av K3-företagen 
har en högre omsättning jämfört med de som redovisar enligt K2-regelverket. Företag 
som redovisar enligt K3-regelverket bland de små företagen består endast av 2 % medan 
det bland medelstora och stora företag rör sig om 24 % respektive 14 %.   
 

6.2 Generella attitydskillnader mellan regelverken 
Kommande avsnitt kommer att behandlar frågorna 7, 8, 11, 14 och 16. Frågorna är 
utformade som generella frågor vilka behandlar respondentens attityd till 
resultatpåverkade redovisningsmetoder. De generella frågorna har för avseende att mäta 
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skillnaden i attityden till resultatpåverkande redovisningsmetoder mellan K2- och K3-
regelverket. De olika gruppernas medelvärden för varje fråga kommer att redovisas med 
två decimaler. Det för att lättare kunna urskilja om det föreligger attitydskillnader 
regelverken emellan.  
 
Fråga 7 - Positiv till möjligheten att uppnå budgeterade mål genom att tillämpa 
vissa redovisningsmetoder 
 

 
Figur 12 Respondenternas attityd till möjligheten att uppnå budgeterade mål genom att tillämpa vissa 
redovisningsmetoder 

 
I figur 12 presenteras fördelningen till vilken grad företagen anser att de instämmer med 
påståendet att de har en positiv attityd till möjligheten att uppnå budgeterade mål genom 
att utnyttja redovisningsregelverket. Den största andelen av de tillfrågade företagen i 
populationen anser sig ha en positiv attityd till möjligheten att uppnå budgeterade mål 
genom att tillämpa vissa redovisningsmetoder. Företag ur båda grupperna av regelverk 
är överlag positiva till att uppnå budgeterade mål genom att välja en specifik 
redovisningsmetod, 61% av de tillfrågande företagen instämmer att de har en positiv 
attityd.  
 
 
Tabell 6 Respondenternas attityd till möjligheten att uppnå budgeterade mål genom att tillämpa vissa 
redovisningsmetoder 

 K2	 	   K3	 	  Test	 	

Instämmer		
inte	

Instämmer		
helt	

Medel	 	 Instämmer		
inte	

Instämmer		
helt	

Medel	 	   

42%	 58%	 3,61	 	 35%	 65%	 4,00	 	 Icke	signifikant	 0,1	

 
Vidare kunde vi urskilja att K3-bolagen är något mer positiva till att kunna uppnå 
budgeterade mål genom att tillämpa en viss redovisningsmetod, vilket baseras på det 
högre medelvärdet för K3 (se tabell 6). Enligt chi-två testet och Mann-Whitney U-test 
finns det inget signifikant samband som tyder på att varken K2- eller K3-bolagen har en 
mer eller mindre positiv attityd till möjligheten att uppnå budgeterade mål genom att 
tillämpa vissa redovisningsmetoder (se bilaga 4 för tester). 
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Fråga 8 - Är positiv till redovisningsregelverk som ger utrymme till  flexibilitet i 
redovisningen  
 

 
Figur 13 Respondenternas attityd till redovisningsregelverk som ger utrymme till flexibilitet i redovisningen 

 
I figur 13 presenteras fördelningen till vilken grad företagen anser att de instämmer med 
påståendet att de har en positiv attityd till redovisningsregelverk som ger utrymme till 
flexibilitet i redovisningen. Den största andelen av företagen anser sig ha en positiv 
attityd till att välja ett redovisningsregelverk som ger utrymme till flexibilitet i 
redovisningen. Det eftersom vi kan konstatera att den största andelen 73%  av de 
tillfrågande företagen från de båda grupperna instämmer att de har en positiv attityd.   
 
 
Tabell 7 Respondenternas attityd till redovisningsregelverk som ger utrymme till flexibilitet i redovisningen 

 K2	 	   K3	 	 Test	 	

Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 	 Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 	  

29%	 71%	 4,29	 	 25%	 75%	 4,20	 Icke	signifikant	 0,1	

 
Tabell 7 visar att företagen generellt har en positiv attityd till redovisningsregelverk 
som ger utrymme till flexibilitet i redovisningen. Vidare kan utläsas att K2-bolagen har 
ett högre medelvärde än K3-bolagen, vilket visar på att K2-bolagen är mer positiva till 
ett redovisningsregelverk som ger utrymme till flexibilitet i redovisningen. Testerna 
som genomfördes visade på att det inte fanns något som tyder på att det finns en 
signifikant skillnad mellan attityden hos de olika regelverken (se bilaga 4 för tester).  
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Fråga 11 - Är positiv till att kunna fördela kostnader mer flexibelt 
 

 
Figur 14 Respondenternas attityd till att kunna fördela kostnader mer flexibelt 

I figur 14 presenteras fördelningen till vilken grad företagen anser att de instämmer med 
påståendet att de har en positiv attityd till att kunna fördela kostnader mer flexibelt. Den 
största andelen av företagen anser sig ha en positiv attityd till att kunna fördela 
kostnader mer flexibelt. Det eftersom vi kan konstatera att majoriteten av populationen, 
76%  av de tillfrågande företagen instämmer att de har en positiv attityd.   
 
 
Tabell 8 Respondenternas attityd till att kunna fördela kostnader mer flexibelt 

 K2	 	  K3	 	 Test	 	

Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 	  

26%	 75%	 4,48	 20%	 80%	 4,65	 Icke	signifikant	 0,1	

 
Tabell 8 visar att företagen generellt har en positiv attityd till att kunna fördela 
kostnader mer flexibelt. Vidare kan utläsas att K3-bolagen har ett högre medelvärde på 
frågan om de är positiva till att kunna fördela kostnader mer flexibelt. Testerna visar 
dock på att det inte går att påvisa en signifikant skillnad i hur de olika regelverken 
ställer sig till frågan (se bilaga 4 för tester).  
 
Fråga 14 - Är positiv till en redovisningsmetod där avskrivningar kan anpassas 
mer flexibelt 

 
Figur 15 Respondenternas attityd till en redovisningsmetod där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt 
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I figur 15 redovisas en fördelningen på den grad företagen instämmer med påståendet 
att de har en positiv attityd till en redovisningsmetod där avskrivningar kan anpassas 
mer flexibelt. Den största andelen av företagen anser sig ha en positiv attityd till en 
redovisningsmetod där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt. Det eftersom vi kan 
konstatera att 57%  av de tillfrågande företagen från de olika regelverken instämmer att 
de har en positiv attityd.   
 
Tabell 9 Respondenternas attityd till en redovisningsmetod där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt 

 K2	 	   K3	 	 Test	 	

Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 	 Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 	  

58%	 42%	 3,35	 	 20%	 80%	 4,25	 Signifikant	 0,05	

 
Tabell 9 visar att företagen generellt har en positiv attityd till en redovisningsmetod där 
avskrivningar kan anpassas mer flexibelt. Här kan vi urskilja att K3-företagen är mycket 
mer positiva till ett regelverk där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt.  Det vill 
indikera på att företag som frivilligt valt att övergå till K3-regelverket har en positivare 
attityd till en redovisningsmetod där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt. De 
genomförda testerna visar även på att det finns en signifikant skillnad mellan K2- och 
K3-företagen i denna fråga (se bilaga 4 för tester).  
 
Fråga 16 - Anser det som ok att kunna påverka det redovisade resultatet om det 
sker inom redovisningsregelverket/skattelagstiftningen  

 
Figur 16 Om respondenterna anser det som ok att kunna påverka det redovisade resultatet om det sker inom 
redovisningsregelverket/skattelagstiftningen. 

 
I figur 16 redovisas fördelningen baserat på den grad som företagen anser sig instämma 
med påståendet att de anser det som accepterat att kunna påverka det redovisade 
resultatet om det sker inom redovisningsregelverket/skattelagstiftningen. En större del 
av företagen inom de olika regelverken anser sig ha en positiv attityd till att kunna 
påverka det redovisade resultatet om det sker inom 
redovisningsregelverket/skattelagstiftningen.  
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Tabell 10 Om respondenterna anser det som ok att kunna påverka det redovisade resultatet om det sker inom 
redovisningsregelverket/skattelagstiftningen 

 K2	 	  K3	 	 Test	 	
Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	inte	 Instämmer	helt	 Medel	 	  

10%	 90%	 4,90	 20%	 80%	 4,35	 Signifikant	
Icke	signifikant	

0,05	
0,1	

 
Tabell 10 visar på att K2-företagen har en mer positiv attityd till att kunna styra sitt 
resultat så länge det sker inom redovisningsregelverket och skattelagstiftningen. Enligt 
det genomförda Chi-två-testet fanns det en signifikant skillnad mellan regelverken i 
denna fråga. Dock så visade Mann-Whitney testet på att det inte föreligger en 
signifikant skillnad mellan det observerade medelvärdet grupperna i mellan (se bilaga 4 
för tester). Sammantaget kan det inte urskiljas någon specifik skillnad i attityd mellan 
regelverken.  

6.3 Attitydskillnader mellan undergrupperna  
Nedan presenteras frågorna 9, 10, 12, 13, och 15. Frågorna 9 och 13 behandlar 
respondenterna attityd till redovisningsmetoder som leder till ett högre redovisat 
resultat, frågorna 10, 12 och 15 behandlar respondenternas attityd till 
redovisningsmetoder som leder till ett lägre redovisat resultat. De här frågorna är 
kopplade till undergrupperna; län, typ av företag och omsättning vilka ämnar mäta 
skillnad i attityden till redovisningsmetoder som antingen höjer eller sänker det 
redovisade resultatet inom K3-regelverket. Eftersom att fördelningen mellan 
respondenterna i varje underkategori har för stor spridning i antalet gjordes inga tester 
för att påvisa om signifikanta skillnader i attityden till resultat höjande eller resultat 
sänkande åtgärder. Vi kommer även presentera hur företagen inom K2-regelverket 
ställer sig till de här frågorna för att få en indikation på om företagen inom K3-
regelverket har en mer positiv attityd. De olika undergruppernas medelvärden för varje 
fråga kommer att redovisas med två decimaler. Det för att lättare kunna urskilja om det 
föreligger attitydskillnader undergrupperna emellan. Svaren från företagen inom K2-
regelverket kommer dock inte att diskuteras närmare.  
 

6.3.1 Län 
 
Tabell 11 Hur skiljer sig attityden mellan de olika länen till en redovisningsmetod som leder till ett högre redovisat 
resultat. 

 Fråga	9	 Fråga	13	

	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Stora	län	 73%	 3,55	 45%	 3,09	

Medelstora	län	 29%	 3,43	 43%	 3,29	

Små	län	 50%	 3,50	 50%	 2,50	

	 	 	 	 	

Samtliga	K2-bolag	 36%	 3,13	 26%	 3,10	

Samtliga	K3-bolag	 55%	 3,50	 45%	 3,10	

 
I tabell 11 presenteras medelvärdet i hur företag inom K3-regelverket anser att de 
instämmer med påståenden baserat på frågorna 9 och 13, att de har en positiv attityd till 
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att tillämpa redovisningsmetoder som bidrar till ett högre redovisat resultat. Den flesta 
K3-bolagen anser sig ha en positiv attityd till att välja en redovisningsmetod som leder 
till ett högre redovisat resultat och att det finns en skillnad mellan de som redovisar 
enligt K2- och K3-regelverket. Då undersökningen inte fått svar från bolag i samtliga 
län så har länen sorterats i tre grupper baserat på deras storlek sett till befolkning.  
 
Vidare genom att studera tabell kan det utläsas om skillnader finns i attityden till 
redovisningsmetoder som leder till ett ökat resultat mellan de olika länen. Tabellen visar 
på att företag som finns belägna i större län och medelstora län sett till befolkning, har 
en positivare attityd till redovisningsmetoder som bidrar till ett ökat redovisat resultat. 
Det eftersom medelvärdet på frågorna 9 och 13 är högre hos de företagen som finns 
belägna i ett större län och medelstora län.  
 
Tabell 12 Hur skiljer sig attityden till mellan de olika länen till en redovisningsmetod som leder till ett lägre 
redovisat resultat. 

 Fråga	10	 	 Fråga	12	 	 Fråga	15	 	

 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Stora	län	 55%	 3,27	 64%	 3,55	 64%	 3,64	

Medelstora	län	 29%	 3,71	 43%	 3,57	 43%	 3,57	

Små	län	 50%	 3,50	 50%	 3,50	 50%	 3,50	

	 	 	 	 	 	 	

Samtliga	K2-bolag	 45%	 3,42	 52%	 3,77	 67%	 3,94	

Samtliga	K3-bolag	 45%	 3,45	 55%	 3,55	 55%	 3,60	

 
I tabell 12 presenteras medelvärdet för hur företag inom K3-regelverket anser att de 
instämmer med påståenden baserat på frågorna 10, 12 och 15, att de har en positiv 
attityd till att tillämpa redovisningsmetoder som bidrar till ett lägre redovisat resultat. 
De flesta K3-bolagen anser sig ha en positiv attityd till att välja en redovisningsmetod 
som leder till ett lägre redovisat resultat. 
 
Resultatet visar på att företag inom K3 regelverket som finns belägna i större län sett till 
befolkning, har en positivare attityd till redovisningsmetoder som bidrar till ett lägre 
redovisat resultat. Både i form av att fler instämmer helt samt att ett högre medelvärde i 
frågorna har observerats. 
 

6.3.2 Typ av företag  
Tabell 13 Hur skiljer sig attityden till mellan de olika företagstyperna till en redovisningsmetod som leder till ett 
högre redovisat resultat. 

 Fråga	9	 	 Fråga	13	 	

 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Kommunalt	 53%	 3,53	 47%	 3,12	

Privat	(ej	ägarlett)	 0%	 1,00	 0%	 1,00	

Ägarlett	 100%	 4,50	 50%	 4,00	

	     

Samtliga	K2-bolag	 36%	 3,13	 26%	 3,10	

Samtliga	K3-bolag	 55%	 3,50	 45%	 3,10	
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Tabell 13 visar skillnader i attityden till redovisningsmetoder som leder till ett ökat 
resultat mellan de olika företagstyperna. Bland respondenterna observerades att privata 
företag inte har en positiv attityd till att kunna höja sitt redovisade resultat medan både 
ägarledda och kommunala bolag har en överlag positiv attityd till det.  
 
  
Tabell 14 Hur skiljer sig attityden till mellan de olika företags typerna till en redovisningsmetod som leder till ett 
lägre redovisat resultat. 

 Fråga	10	 	 Fråga	12	 	 Fråga	15	 	

 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Kommunalt	 48%	 3,47	 53%	 3,41	 53%	 3,47	

Privat	(ej	ägarlett)	 0%	 1,00	 0%	 1,00	 0%	 1,00	

Ägarlett	 50%	 4,50	 100%	 6,00	 100%	 6,00	

	       

Samtliga	K2-bolag	 45%	 3,42	 52%	 3,77	 67%	 3,94	

Samtliga	K3-bolag	 45%	 3,45	 55%	 3,55	 55%	 3,60	

 
I tabell 14 kan det utläsas om skillnader finns i attityden till redovisningsmetoder som 
leder till ett lägre redovisat resultat mellan de olika företagstyperna, kommunala, privata 
och ägarledda bolag. Tabellen visar på att ägarledda bolag har en mer positiv attityd till 
redovisningsmetoder som bidrar till ett minskat redovisat resultat. Det eftersom 
medelvärdet på frågorna 10, 12 och 15 är högre hos de ägarledda företagen vid en 
jämförelse med kommunala och privata bolag. Även här kan vi se att privata bolag inte 
ställer sig positivt till en redovisningsmetod som bidrar till ett lägre redovisat resultat.  
 
 

6.3.3 Huvudsaklig verksamhet  
 
Tabell 15 Hur skiljer sig attityden mellan de olika verksamhetstyperna till en redovisningsmetod som leder till ett 
högre redovisat resultat. 

 Fråga	9	 	 Fråga	13	 	

 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Bostadsuthyrning	 63%	 3,69	 50%	 3,31	

Uthyrning	av	industrilokaler	 0%	 3,00	 100%	 1,00	

Flera	typer	av	fastigheter	 33%	 2,67	 33%	 2,67	

	 	 	 	 	

Samtliga	K2-bolag	 36%	 3,13	 26%	 3,10	

Samtliga	K3-bolag	 55%	 3,50	 45%	 3,10	

 
Tabell 15 redovisar skillnader som finns i attityden till redovisningsmetoder som leder 
till ett ökat resultat mellan de olika huvudsakliga verksamheterna. De företag bland 
respondenterna som har bostadsuthyrning som huvudsaklig verksamhet ställer sig mer 
positivt till att kunna höja sitt redovisade resultat än övriga. Då inga respondenter enbart 
hade uthyrning av lokaler som huvudsaklig verksamhet redovisas inte den kategorin i 
tabellen.  
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Tabell 16 Hur skiljer sig attityden mellan de olika verksamhetstyperna till en redovisningsmetod som leder till ett 
lägre redovisat resultat. 

 Fråga	10	 	 Fråga	12	 	 Fråga	15	 	

 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Bostadsuthyrning	 50%	 3,50	 63%	 3,75	 57%	 3,63	

Uthyrning	av	industrilokaler	 0%	 3,00	 0%	 3,00	 100%	 4,00	

Flera	typer	av	fastigheter	 33%	 3,33	 33%	 2,67	 33%	 3,33	

	 	 	 	 	 	 	

Samtliga	K2-bolag	 45%	 3,42	 52%	 3,77	 67%	 3,94	

Samtliga	K3-bolag	 45%	 3,45	 55%	 3,55	 55%	 3,60	

 
Tabell 16 presenterar skillnaden i attityden till redovisningsmetoder som leder till ett 
lägre resultat mellan de olika huvudsakliga verksamheterna, bostadsuthyrning, 
lokaluthyrning, uthyrning av industrilokaler eller de som har flera typer av fastigheter. 
Frågorna gällande resultatminskning visar även här på att företag som har 
bostadsuthyrning som huvudsaklig verksamhet är mer positivt inställda till en 
redovisningsmetod som leder till ett lägre redovisat resultat.  
 

6.3.4 Omsättning 
 
Tabell 17 Hur skiljer sig attityden till en redovisningsmetod som leder till ett högre redovisat resultat med avseende 
på företagets omsättning. 

 Fråga	9	 Fråga	13	

	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	
Små	företag	 100%	 4,00	 100%	 6,00	
Medelstora	företag	 58%	 3,58	 58%	 3,25	
Stora	företag	 43%	 3,29	 14%	 2,43	
	 	 	 	 	
Samtliga	K2-bolag	 36%	 3,13	 26%	 3,10	
Samtliga	K3-bolag	 55%	 3,50	 45%	 3,10	

 
Tabell 17 visa på skillnader i attityden till redovisningsmetoder som leder till ett högre 
resultat med avseende på företagets omsättning. Tabellen visar på att företagen inom det 
minsta intervallet har en mer positiv attityd till att höja det redovisade resultatet. De 
stora företagen är mindre positiva till att höja det redovisade resultatet i jämförelse med 
hela K3-gruppen.  
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Tabell 18 Hur skiljer sig attityden till en redovisningsmetod som leder till ett lägre redovisat resultat med avseende 
på företagets omsättning. 

 Fråga	10	 Fråga	12	 Fråga	15	

	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	 Instämmer	helt	 Medel	

Små	företag	 100%	 6,00	 100%	 6,00	 100%	 6,00	

Medelstora	företag	 42%	 3,33	 75%	 3,83	 50%	 3,67	

Stora	företag	 43%	 3,29	 14%	 2,71	 57%	 3,14	

	 	 	 	 	 	 	

Samtliga	K2-bolag	 45%	 3,42	 52%	 3,77	 67%	 3,94	

Samtliga	K3-bolag	 45%	 3,45	 55%	 3,55	 55%	 3,60	

 
Ur tabell 18 kan det utläsas om skillnader finns i attityden till redovisningsmetoder som 
leder till ett lägre resultat med avseende på företagets omsättning. Vi kan se att mindre 
företag har en mer positiv attityd till att kunna minska det redovisade resultatet i 
förhållande till hela K3-gruppen.  
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7. Analys 
______________________________________________________________________ 
 
Det här kapitlet syftar till att analysera studiens resultat genom att återkoppla till den 
teoretiska referensramen. Först kommer resultatet över skillnaderna i attityden till vissa 
redovisningsmetoder mellan K2 och K3-regelverket att analyseras, vidare analyseras 
skillnaderna i attityden till redovisningsmetoder mellan de olika undergrupperna inom 
K3-regelverket.  
______________________________________________________________________ 
 
 

7.1 Attitydskillnad till EM mellan regelverken 
Watts & Zimmerman (1978) presenterade den första teorin inom redovisningen som 
inte likt tidigare forskning på ett normativt sätt förklarat hur företag borde tänka kring 
sin redovisning. Där de försökte förklara faktorer bakom de beslut som företagsledare 
tar gällande sin redovisning. De faktorer som enligt Watts & Zimmerman (1978) är av 
stor betydelse när det kommer till hur företag väljer redovisningsmetod är utformningen 
av den kompensationsplan som företagsledaren har, företagets skuldsättningsgrad samt 
en politiskfaktor som påverkas av företagets storlek. Syftet med studien är ett genom en 
kvantitativ metod undersöka om EM kan vara en förklaring till valet att frivilligt övergå 
till K3-regelverket inom fastighetsbranschen. Det för att kunna påvisa om det föreligger 
ett samband mellan EM och valet att övergå till K3-regelverket för mindre onoterade 
fastighetsbolag i Sverige. Med PAT som grund för studien undersöktes om valet att 
frivilligt redovisa enligt K3-regelverket kan förklaras ur ett EM perspektiv. 
 
Resultatet av den här undersökningen visade på att det inte föreligger någon signifikant 
skillnad mellan de företag som redovisar enligt K2- och K3-regelverket vid en 
jämförelse mellan regelverkens attityd till EM. Undersökningen byggde på att 
undersöka attityder kring EM likt studier genomförda av Dichev (2013, s. 30) och Elias 
(2002, s. 43) snarare än att fråga företagsledarna rakt ut ifall EM låg till grund för 
övergången till K3-regelverket. Enligt studier gällande redovisningsval av bland annat 
Watts & Zimmerman (1978) och Danbolt & Rees (2008) visar på att företag väljer en 
redovisningsmetod som gynnar företagsledaren och ägarens intresse där AM är vanligt 
förekommande hos fastighetsbolag. I och med K3-regelverkets flexibilitet i förhållande 
till K2-regelverket kan det föreligga en skillnad i attityder till EM mellan de som 
redovisar enligt K2-regelverket och de som frivilligt valt att övergå till K3-regelverket. 
Ur ett EM-perspektiv ansåg vi oss kunna förklara varför de som frivilligt övergått till 
K3-regelverket tagit beslutet om att övergå till ett regelverk som är mer komplext i sin 
utformning.  
 
Undersökningen visar på är att 40 % av populationen valt att självmant redovisa enligt 
K3-regelverket. Det går däremot inte att utläsa om det finns en mer positiv inställning 
till EM bland de 40 % i förhållande till de resterande 60 % som redovisar enligt K2-
regelverket. Den enda punkt vi kunde se en signifikant skillnad mellan regelverken 
berörde hur företagen ställer sig till ett regelverk där avskrivningar kan anpassas mer 
flexibelt. Då K3-regelverket genom komponentavskrivningar ger företag möjlighet att 
påverka deras redovisade resultat anser vi oss kunna säga att de företag som valt K3-
regelverket är medvetna om den potentiella resultatpåverkan som det kan medföra. 
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Zang (2012, s. 676) och Marquardt & Wiedman (2004, s. 464-465) menar på att ändra 
avskrivningsbeteende är ett enkelt sätt för företag att kunna manipulera sitt resultat via 
AM och här ges framför allt fastighetsbolagen den möjligheten via K3-regelverket då 
deras tillgångar i stort sett bara består av materiella anläggningstillgångar vilket ligger i 
linje med tidigare studier. 
 
Övriga frågor gällande redovisningsmetod och EM generellt som att kunna uppnå 
budgeterade mål, utnyttja en flexibilitet i regelverken och att kunna fördela kostnader 
mer flexibelt visade inte på att det skulle föreligga någon skillnad mellan regelverken i 
fråga om deras attityd till EM. Vi kan utläsa att majoriteten av företagen, både K2- och 
K3-bolag är positivt inställda till EM och nästan samtliga bolag anser att det är 
accepterat att påverka sitt redovisade resultat så länge det sker inom 
redovisningsregelverket och skattelagstiftningen. Det här ligger i linje med studier av 
Fischer & Rosenzweig (1995, s. 441) och Elias (2002, s. 43) som menar på att EM inte 
ses som oetiskt så länge det inte sker på ett bedrägligt sätt där företagsledare får egen 
vinning av det på bekostnad av företaget och dess intressenter.  
 
Frågor som berörde resultathöjande åtgärder visade på att K3-företagen är mer positivt 
inställda till EM i det hänseendet. Trots att vi inte kan påvisa en signifikant skillnad 
mellan grupperna är det intressant att det finns en observerad skillnad mellan grupperna 
för resultathöjande åtgärder, för frågorna som berör metoder som minskar det 
redovisade resultatet inte visade på någon skillnad. Sett till tidigare studier från bland 
annat Dichev (2013, s. 30) som säger att 60 % av företag som manipulerar sitt resultat 
gör det för att höja det. För den aktuella studien kunde vi utläsa att runt 55 % av K3-
företagen är positivt inställda till just att öka det redovisade resultatet vilket i sådana fall 
skulle ligga i en ungefärlig linje med tidigare studier.  
 
Dhaliwal et al. (1982) studie visar på att företagsledare inom gruppen privata bolag 
väljer en redovisningsmetod för att vinstmaximera. Det kan inte påvisas genom den här 
studien då den positiva attityden till EM mellan de olika regelverken inte kan påvisas 
som signifikant. Studien har lyckats fånga ett större antal kommunala bolag medan 
antalet privata bolag svarar för en liten del av totala antalet respondenter. Det kan vara 
en av anledningarna till att den positiva attityden till EM mellan de olika regelverken är 
förhållandevis likvärdiga.  
 
Om attityden till EM istället skulle studerats hos börsnoterade bolag kan det tänkas att 
studien skulle ha påvisat en betydligt positivare attityd till EM hos dem, vid en 
jämförelse med den positiva attityden till EM hos de mindre onoterade 
fastighetsbolagen. Det eftersom ett noterat bolags har andra krav och mål att uppfylla. 
Ett noterat bolag tillskillnad från ett onoterat bolag har krav från investerare och den 
finansiella ställningen kommer vidare att påverka aktiepriset. Mindre onoterade bolag 
har därför inte samma krav från marknaden och företagens nyckeltal bevakas inte lika 
hårt av de olika intressenterna. Ett noterat bolag genom deras krav kan tänkas främja 
utövandet av EM som ett verktyg för att påverka det redovisade resultatet i önskvärd 
riktning. Det för att möta de mål och krav som ställs internt i företaget, av intressenter 
och marknaden.  
 
Vi kan vidare inte yttra oss angående om de undersökta företagen haft en intern 
ekonomiavdelning eller om de anlitat extern hjälp vid upprättandet av företagets 
redovisning. Vi tror att det här två helt olika tillvägagångsätten vid upprättandet av 
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företagets redovisning kan påverka företagets val av redovisningsregelverk.  Valet av att 
frivilligt övergå till K3-regelvekret kan möjligtvis vara ett beslut som tagits av 
företagets ledning baserat på företagets egen vilja. Men beslutet om övergången till K3-
regelvekret kan även vara baserat på rekommendationer från företagets externa 
redovisningsbyrå. Därför kan graden av den frivilliga övergången diskuteras. De företag 
som anlitat extern hjälp kanske inte själva tagit ställning till om de ska övergå till K3-
regelverket. En annan förklaring till övergången till K3-regelvekret kan därmed vara en 
påverkan av den externa redovisningsbyrån snarare än viljan att kunna påverka det 
redovisade resultatet genom EM.  
 
Genom det nya K3-regelverket ges företag en möjlighet till att kunna anpassa sin 
redovisnings till företagets specifika verksamhet. Målet med det är att uppmuntra 
företag till att anpassa sin redovisning på ett mer korrekt sätt sett ur en samhällsetisk 
och ekonomiskt synvinkel. Undersökningen kan inte påvisa någon signifikant skillnad i 
attityd mellan de olika regelverken till vilja att styra det redovisade resultatet genom 
EM. Resultatet som visar på en liknande attityd till EM mellan K2- och K3-regelverkt 
kan tyckas indikera på att den nya etableringen av K3-regelverket lyckats.  
 

7.2 Attitydskillnad till EM inom K3-regelverket 
Tidigare forskning visar på skillnader i hur EM praktiseras beroende på vart 
fastigheterna är belägna geografiskt, deras omsättning, huvudsaklig verksamhet och 
även på vilken typ av företag det gäller. Vidare undersöktes därför om det bland de 
företag som valt att redovisa enligt K3-regelverket föreligger någon skillnad i 
undergruppernas attityder kring hur resultatet kan manipuleras. 
 

7.2.1 Attitydskillnad till EM beroende på Län 
Lind (2004) och Eichholtz et al. (1995, s. 54) menar på att avkastning på fastigheter 
följer den ekonomiska utvecklingen på den ort som fastigheten är belägen på. Det 
påverkar i sin tur incitamentet för företagen att använda sig av EM för att påverka sitt 
redovisade resultat.  
 
Resultatet från den aktuella studien visar på att skillnader finns i attityden mellan de 
olika länen inom K3-regelverket, till en redovisningsmetod som leder till ett högre 
redovisat resultat och ett lägre redovisat resultat. Resultatet visar att företagen inom 
större län har en mer positiv attityd till redovisningsmetoder som kan leda till ett högre 
redovisat resultat vid en jämförelse med medelstora och mindre län. Studien visar även 
på att företag belägna i mindre län har en mer positiv attityd till redovisningsmetoder 
som genererar ett högre redovisat resultat vid en jämförelse med medelstora län. Den 
positivare attityden till att kunna öka det redovisade resultatet hos de större länen skulle 
kunna vara en indikation på att företagen i de länen har en högre medvetenhet gällande 
EM och därigenom en faktor i beslutet gällande övergången till K3-regelverket. Den 
positivare attityden till att kunna öka det redovisade resultatet för de mindre länen kan 
tolkas som att företag i mindre län har en mer positiva till EM i förhållande till de 
medelstora länen. Tolkningen av det kan däremot påverkats av att gruppen mindre län 
består av ett mindre antal respondenter.  
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7.2.2 Attitydskillnad till EM beroende på företags typ 
Resultatet från den aktuella studien visar på att skillnader finns i attityden mellan de 
olika företagstyperna inom K3-regelverket, till en redovisningsmetod som leder till ett 
högre redovisat resultat och ett lägre redovisat resultat. Studien visar på att ägarledda 
bolag har en mer positiv attityd till redovisningsmetoder som kan leda till ett högre 
redovisat resultat. Vidare visar den här studien att de ägarledda bolagen även har en 
positivare attityd till redovisningsmetoder som leder till ett lägre redovisat resultat vid 
en jämförelse mellan de olika företagstyperna inom K3-regelverket. Den positiva 
attityden till att uppnå ett lägre redovisat resultat kan kopplas till Peasnell et al. (2005, s. 
1339) studie som visar på att familjekontrollerade bolag använder sig av EM för att 
minska sitt beskattningsbara resultat då de vill behålla pengarna inom bolaget. Vi kan 
inte utifrån studiens resultat säga om kommunala fastighetsbolag har en mer positiv 
attityd till att kunna minska sitt resultat och om det hade kunnat vara en anledning till 
att de valt att övergå till K3-regelveket för att kunna manipulera sitt resultat genom att 
minska det redovisade resultatet. Studiens resultat går därmed inte i linje med studien av 
Donatella (2012, s. 48) som visar på att kommuner använder sig av EM för att minska 
det redovisade resultatet. Som tidigare nämnt så ger K3-regelverket en mer rättvisande 
bild över företagets finansiella ställning. För de kommunala bolagen kan beslutet att 
frivilligt övergå till K3-regelverket baseras på den högre grad av rättvisande bild snarare 
än viljan att kunna påverka det redovisade resultatet genom EM. 
 
Vidare kan studien heller inte visa att privata bolag som frivilligt övergått till K3-
regelverket skulle ha en mer positiv attityd till att höja det redovisade resultatet med ett 
syfte i att vinstmaximera det redovisade resultatet. Att studiens utfall inte likt Dhaliwal 
et al. (1982) kan visa på att företagsledare väljer en redovisningsmetod för att 
vinstmaximera kan förklaras genom att antalet respondenter i undergruppen privata 
bolag var för få. Ägarledda bolagen som valt att frivilligt övergå till K3-regelverket har 
utifrån studiens resultat en mer positiv attityd till att minska eller höja det redovisade 
resultatet. Studiens resultat vill därmed kopplas till att ägarledda företag som frivilligt 
valt att övergå till K3-regelveket kan ha en mer positiv attityd till EM.  
 

7.2.3 Attitydskillnad till EM beroende på huvudsaklig verksamhet 
Resultatet visar på att de fastighetsbolag som har bostäder som huvudsaklig verksamhet 
har en mer positiv attityd till att både kunna minska och öka det redovisade resultatet. 
Det ligger i linje med både Lind (2004, s. 10-11) och Liang & Dong (2014, s.) som 
visar på att bostäder generellt har lägre avkastning och därför kommer incitamentet för 
EM att öka för företag med bostadsuthyrning som primär verksamhet. Eftersom att 
attityden är högre för fastighetsbolagen som har bostadsuthyrning som primär 
verksamhet kan det indikera på att beslutet gällande K3-regelverket kan berott på EM i 
större utsträckning än för de övriga bolagen. Däremot kan vi inte tolka resultatet som 
mer än en indikation eftersom att ett större antal respondenter har bostadsuthyrning som 
huvudsaklig verksamhet i förhållande till övriga verksamheter.  
 

7.3.4 Attitydskillnad till EM beroende på omsättning 
Resultatet visade på att skillnader finns i attityden till en redovisningsmetod som leder 
till ett högre eller lägre redovisat resultat med avseende på företagets omsättning. 
Studien visar att företag med en lägre omsättning har en mer positiv attityd till 
redovisningsmetoder som resulterar i ett högre redovisat resultat. Den aktuella studien 
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visar även att företag med en lägre omsättning har en mer positiv attityd till en 
redovisningsmetod som leder till ett lägre redovisat resultat. Forskarna Cloyd et al. 
(1996, s. 42) och Fields et al. (2001, s. 284) visar båda i sina studier att större företag är 
mer troliga att välja en redovisningsmetod som minskar det redovisade resultatet i syfte 
att minska sin skattebörda. Deras studier kan inte kopplas till den här studiens resultat 
eftersom företag med en högre omsättning visar på en mindre positiv attityd till att 
minska det redovisade resultatet. Företag med en lägre omsättning som valt att frivilligt 
övergå till K3 regelverket har utifrån studiens resultat en mer positiv attityd till att 
påverka det redovisade resultatet. De företag med en lägre omsättning frivilligt valt att 
övergå till K3-regelverket kan genom studiens resultat möjligen tillämpa EM i en större 
utsträckning. 
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8. Slutsats och rekommendationer 
 
______________________________________________________________________ 
 
Kapitlet börjar med att besvara studiens huvudsakliga frågeställning, fortsatt redogörs 
de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Vidare följer en redogörelse för 
studiens kunskapsbidra och samhälleliga och etiska överväganden.  
______________________________________________________________________ 
 

8.1 Slutsats 
Syftet med studien var att genom en undersökning av attitydskillnader till EM mellan de 
olika regelverken studera om EM kan vara en förklaring till valet att frivilligt övergå till 
K3-regelverket inom fastighetsbranschen. Undersökningen hade för avsikt att studera 
om det ur ett EM perspektiv går att förklara valet att frivilligt välja att redovisa enligt 
K3-regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag.  
 
Studien ämnar besvara frågeställningen om:  
 

Finns ett samband mellan Earnings Management och valet att frivilligt övergå till 
K3-regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige? 

 
För att kunna ta reda på om ett samband finns mellan EM och valet att frivilligt övergå 
till K3-regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige utformades 
antaganden utifrån den teoretiska referensramen om hur företagen inom K-regelverket 
ställer sig till att tillämpa redovisningsmetoder för att höja eller sänka det redovisade 
resultatet. De antaganden som gjorts baseras på EM och utifrån tidigare studier 
genomfördes en attitydstudie för att undersöka om en skillnad i attityd till EM 
föreligger mellan regelverken. Resultatet från de tidigare studierna visar på att företag 
som är positivt inställda till EM också är de som manipulerar sitt resultat.  
 
Bland de 51 företagen som deltog i vår undersökning framgick det att 20 stycken av 
dem valt att övergå till K3-regelverket redan idag trots att de inte är tvingade av 
bokföringsnämnden. Undersökningen visar därmed att 40 % av de mindre onoterade 
fastighetsföretagen i Sverige valt att självmant redovisa enligt K3-regelverket vilket 
innebär att 60 % valt att redovisa enligt K2-regelverket. Kommunala bolag svarar för 57 
% av totala antalet företag som medverkat i undersökningen, medan 27 % utgör 
ägarleda bolag och 16 % privata (ej ägarleda) bolag. 
 
Baserat på studiens resultat kan vi konstatera att de båda regelverken har en positiv 
attityd till att höja och sänka de redovisade resultatet genom att utnyttja flexibiliteten i 
redovisningsregelverken. Det vill därmed spegla att företagen överlag har en positiv 
attityd till att tillämpa EM genom sin redovisning. Vi kan även observera att K3-
regelverket generellt sett har en mer positiv attityd till resultat höjande och sänkande 
åtgärder vid en jämförelse med de som valt att stanna kvar i K2-regelverket. 
 
En slutsats kan därmed dras till att de båda regelverken har en positiv attityd till EM, vi 
kan också se en tendens att företag inom K3-regelverket har en mer positiv inställning 
till EM.  Studiens resultat kan däremot inte genom den attitydskillnad som råder 
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regelverken mellan finna EM som en förklaring till övergången från K2- till K3-
regelverket. Slutsatsen kan inte dras eftersom att vi inte kan se en signifikant skillnad i 
attityden till att manipulera sitt resultat mellan de två regelverken. Det resulterar i att 
studien inte kan påvisa om valet att frivilligt övergå till K3-regelverket för svenska 
fastighetsbolag kan förklaras ur ett EM perspektiv.  
 
Företagen som redovisar enligt K3-regelverket uppvisar en signifikant attitydskillnad i 
jämförelse mot företagen inom K2-regelverket gällande att genom avskrivningar fördela 
kostnader på önskvärt sätt. Där kan studien påvisa att K3-regelverket ställer sig mer 
positiv till ett regelverk där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt och på så sätt 
fördela deras kostnader på ett sätt som är gynnsamt för dem. Det kan indikera på att EM 
förekommer bland de här bolagen. Då avskrivningar är det vanligaste verktyget för 
fastighetsbolag att påverka sitt redovisade resultat ser vi att valet att övergå till K3-
regelverket till viss del kan förklaras ur ett EM-perspektiv där avskrivningar är 
huvudfokus.  
 
Utöver att undersöka om det föreligger ett samband mellan attityden till EM och K3-
regelverket för mindre onoterade fastighetsbolag i Sverige som har möjlighet att 
frivilligt redovisa efter K3-regelverket, hade vi med studien för avsikt att även 
undersöka om skillnader finns i attityden till EM mellan de olika undergrupper som 
redovisar enligt K3-regelverket.  
 
Bland de 20 företag som redovisar frivilligt enligt K3-regelverket, består merparten av 
dem av kommunala företag och endast 5 % respektive 10 % av privata och ägarledda 
företag. Då fördelningen mellan respondenterna i varje underkategori inte är 
proportionerliga genomfördes inga tester för att påvisa om signifikanta skillnader i 
attityden till resultat höjande eller resultat sänkande åtgärder. Studien ger däremot 
indikationer till en mer positiva inställning till EM hos företag i större län, ägarledda 
företag och fastighetsbolag med bostadsuthyrning som huvudsaklig verksamhet. En 
slutsats vi kan dra är att möjligheten till att kunna utöva EM för undergrupperna kan ha 
en betydelse vid valet att frivilligt övergå till K3-regelverket.  
 
Bland de som övergått till K3-regelverket består 85 % av bolagen av kommunala bolag. 
Genom att K3-regelverket resulterar i en redovisning som ger en högre grad av 
rättvisande bild för företagets finansiella ställning kan det snarare vara en förklaring för 
de kommunala bolagens övergång till K3-regelverket. Bolag av den här karaktären med 
ögon på sig av allmänheten vill sköta sin redovisning på ett korrekt sätt och därför kan 
förklaringen till valet av K3-regelverket snarare falla på att företaget vill uppnå en 
rättvisande bild snarare än att kunna manipulera sitt resultat.  
 
Mindre företag har generell svårare att använda sig av EM då en större del av deras 
siffror granskas på ett mer detaljerat sätt i förhållande till ett större företag. Det här kan 
därför vara en annan förklaring till varför vi inte kan påvisa ett samband mellan EM och 
valet att frivilligt övergå till K3-regelverket.  
 
Finansiella rapporter har som uppgift att leverera en rättvisande bild över företaget som 
ska kunna vara till nytta för företagets intressenter. Användandet av EM har en negativ 
effekt på kvalitén av det redovisade resultatet och kommer att påverka intressenternas 
beslut. Litteraturgranskningen visar på att K3-regelverket öppnar upp för EM och för 
fastighetsbolag är det komponentavskriningar som kan användas som främsta verktyg. 
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Vi anser att det finns incitament för fastighetsbolagen att frivilligt redovisa enligt K3-
regelverket utöver de fördelar som BFN redogör för i form av rättvisande bild. Då 
principiella regelverk likt K3-regelverket är framtagna just för att varje företag är unikt 
och varje transaktion inte kan tillgodo ses via ett regelbaserat regelverk så är det inget 
illa i sig. Flexibiliteten finns till för att företag ska kunna anpassa sig till en affärsmiljö i 
ständig förändring. Problemet uppstår när den här flexibiliteten utnyttjas för att 
manipulera det verkliga resultatet då kvalitén försämras av de finansiella rapporterna. 
Finansiella rapporter är av stor vikt för bolagets intressenter och har effekt på allt från 
hur mycket skatt bolaget ska betala till potentiell avkastning för investerare.  
 
Avslutningsvis anser vi trots att studien inte visar på några signifikanta resultat som 
tyder på att företagen som redovisar enligt K3-regelverket har en mer positiv attityd till 
EM i förhållande till K2-företagen, att det är något som i framtiden bör undersökas 
närmare. För att parafrasera Arthur Levitt (1998): I slutändan är det bara siffror. Men 
siffrorna i de finansiella rapporterna påverkar inte bara företaget i fråga, av även 
individer och samhället. Finansiella rapporter ska finnas till för att hjälpa marknaden, 
inte lura den. 
 

8.2 Kunskapsbidrag 
Utifrån genomgången av tidigare studier, fann vi en kunskapslucka att fylla genom att 
undersöka om det finns ett samband mellan EM och valet av att frivilligt övergå till K3-
regelverket för svenska mindre onoterade fastighetsbolag. Tidigare forskning och 
studier inom redovisningsområdet vill visa på vad som grundar företagets val av 
redovisningsmetod ur en normativsynvinkel. Där diskuteras mer generellt hur företag 
påverkas av vald redovisningsmetod medan det saknas studier som undersöker om det 
finns någon specifik bakomliggande faktor till valet av ett specifikt regelverk. Det var 
också fallet gällande det som publicerats gällande K3-regelverket då det mesta 
behandlar vad företagen borde tänka på.  
 
Vi såg att beslutet om K-regelverken är av stor betydelse för företag inom 
fastighetsbranschen och fann det aktuellt och intressant att studera om det här företagen 
väljer att övergå till K3-regelverket baserat på den högre grad av flexibilitet inom 
regelverket och därigenom kunna påverka sitt resultat. Tidigare studier har visat på en 
koppling mellan attityder till EM och valet av redovisningsmetod, vi fann då att EM 
skulle kunna vara en bra förklaring till varför vissa företag väljer att övergå till det 
principbaserade K3-regelverket frivilligt framför det enklare K2-regelverket.  
 
Studien har visat på att de som redovisar enligt K2- och K3-regelverket har en positiv 
attityd till EM, vidare har studien visat att företag som valt att tillämpa K3-regelverket 
har en positiv attityd till EM. Att EM kan förekomma inom K3-regelverket påvisas även 
genom den signifikanta skillnaden i attityd mellan de olika regelverken till 
redovisningsmetoder där avskrivningar kan anpassas mer flexibelt. Den här studie kan 
däremot inte påvisa att EM kan förklara valet att övergå till K3-regelverket för mindre 
onoterade fastighetsbolag i Sverige, då ingen signifikant skillnad förelåg mellan 
företagen inom K2- och K3-regelverket. Det generella teoretiska kunskapsbidraget 
består därför till en ökad vetskap om de möjligheterna till EM som fastighetsbolag kan 
utnyttja genom att de frivilligt kan välja att tillämpa K3-regelverket. 
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Det praktiska bidraget riktar sig mot de intressenter ett fastighetsbolag har, som 
kreditgivare, myndigheter, aktieägare och investerare. Finansiella rapporter har som 
syfte att informera intressenter om den finansiella ställningen i bolaget genom att visa 
en tillförlitlig och relevant bild över företag. Då kan användandet av EM i en för stor 
utsträckning ha en negativ påverkan på företagets intressenter eftersom EM kan 
resultera i en vilseleda bilden av ett företags finansiella ställning. Vår studie bidrar till 
att de olika intressenterna får en bättre bild över den attityd som råder kring EM mellan 
K2 och K3-regelverket och även inom K3-regelverket mellan de olika undergrupperna. 
Det praktiska bidraget med vår studie vill därmed ge en ökad förståelse till EM för 
intressenterna inom den svenska fastighetsbranschen, som kreditgivare, myndigheter, 
aktieägare och investerare och uppmärksamma på de eventuella konsekvenser där 
finansiella rapporter tappar sin relevans och väsentlighet. 
 
Eftersom K3-regelverket är ett relativt nytt regelverk som mindre onoterade företag kan 
välja att tillämpa kan studien vidare hjälpa myndigheter som BFN att utveckla 
regelverket. Eftersom studien visar på att EM kan finnas inom K3-regelverket kan det 
bidra till att BNF kan se ett behov i att utforma nya policys som vill förhindra en 
potentiell utbredning av EM då det har en negativ effekt på kvalitén på finansiella 
rapporter. 
 

8.3 Samhälleliga och etiska övervägande 
I det här avsnittet kommer en diskussion föras gällande den aktuella studiens 
samhälleliga och etiska överväganden. Enligt Ejlertsson (2014, s. 31) är det viktigt att 
överväga etiska principer för den specifika studien. Ejlertsson (2014, s. 32) tar upp de 
forskningsetiska kraven som en vetenskaplig studie bör behandla vilka benämns som 
informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav och nyttjandekrav.  
 
De etiska överväganden som gjort i denna uppsats behandlas bland annat genom den 
information som finns tillgänglig i följebrevet (se bilaga 2). I följebrevet fick 
respondenterna information om att studien är ett examensarbete, syftet med enkäten 
samt varför de tillsammans med de andra respondenterna blivit utvalda till att delta. 
Information om respondentens anonyma och frivilliga deltagande kunde även genom 
följebrevet utläsas. Vidare lämnades kontaktuppgifter till oss för att ge 
fastighetsbolagen en möjlighet att kontakta oss vid frågor kring enkäten eller studien 
och om de skulle vilja ta del av studiens resultat. 
 
Förklaringen i samtliga studier bygger på att EM är ett ämne inom redovisningen som 
anses är känsligt då samtliga tillvägagångssätt i slutändan innebär att företaget missleder 
sina intressenter. Genom den anonymitet som utlovas för de som deltar i studien ger de 
deltagande en möjlighet att frivilligt uttrycka sig i ämnet vilket ökar svarsfrekvensen 
och studiens trovärdighet.  
 
Ejlertsson (2014, s. 32) förespråkar att vissa typer av frågor ska undvikas. Det gäller 
frågor som kan bedömas som känsliga, närgångna eller påträngande. Alternativet att 
utforma enkäten i syfte att undersöka företagsledarnas attityder till EM gör att frågorna 
kan kännas som mindre närgångna och påträngande. Det för att frågorna inte avser 
företagsledarens egna handlande. Sudman & Bradburn (1983, s. 55) talar om strategin 
om att ställa frågor kring “hur andra gör” istället för direkta frågor gällande det egna 
handlandet. Fördelen med det är att bortfallet minskas och att de tillfrågade kommer 
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svara efter hur det själva känner kring ämnet och på så sätt indirekt visa på deras egna 
erfarenheter och förhållningssätt till ämnet. 
 
Den här studien har fokuserat på att undersöka företags benägenhet att utnyttja 
redovisningsregelverk ur ett EM perspektiv och då främst AM. Även om AM sker inom 
linjerna för vad regelverket tillåter, försöker företagsledningen genom en tillämpning av 
metoden att maskera det verkliga resultatet åt ett håll som gynnar företaget. AM anser 
därför somliga som en felaktig metod att utöva. En övergripande samhälleliga och 
etiska aspekt är att företagen genom resultatmanipulering kan vilseleda sina intressenter. 
Tillförlitligheten av de finansiella rapporterna minskar som ett resultat av 
resultatmanipulering vilket påverkar intressenter men även samhället i stort. Däremot så 
länge som företaget håller sig inom regelverket och utnyttjar svängrummen så övergår 
det inte i rent bedrägeri. Den här studien studerar därmed ett etiskt beteende till EM som 
följer regelverket. Målet är inte att “sätta dit någon” genom att studera ett oetiskt sätt att 
tillämpa EM baserat på ett kriminellt beteende. Utöver att späda ut kvalitén av det 
redovisade resultatet så påverkar EM potentiellt samhället i form av hur mycket skatt 
företag kommer att betala. Skatter har som syfte finanserna viktiga funktioner i 
samhället som skolan och vård. Minskade skatteintäkter kan vidare leda till minskad 
välfärd för Sveriges befolkning. Redovisningsregelverken har som uppgift att 
säkerhetsställa en korrekt presentation av företagets finansiella ställning. K3-regelverket 
med sin flexibilitet ger en möjlighet till företagen att påverka redovisningen till 
företagets specifika situation. Utnyttjar företag det i för stor utsträckning genom 
tillexempel EM, kommer det att påverkar samhället i stort.  
 
För att öka studiens samhälleliga och etiska aspekter ytterligare har en tydlig motivering 
till de vetenskapliga och praktiska metodvalen gjorts vilket leder till en mer öppen och 
transparent studie.  
 

8.4 Rekommendationer för vidare forskning 
Under studiens gång har vi funnit intressanta luckor och vill nedan redogöra för 
rekommendationer till en vidare forskning inom ämnet: 
 

• Vi rekommenderar att en liknande undersökning för attityder gällande EM 
genomförs där branscher ställs mot varandra. Det skulle bidra till att se om det 
inom andra branscher går att förklara att frivilligt välja K3-regelverket ur ett 
EM-perspektiv och om det skiljer sig i attityder mellan branscher i och med att 
K3-regelverket påverkar andra typer av företag på andra sätt. Främst när 
komponentavskrivningar inte blir en lika viktig faktor för den finansiella 
ställningen. 
 

• Eftersom att K3-regelverket fortfarande är så pass nytt faller det sig intressant att 
inom ett par år genomföra en studie över tidseriedata där en studie likt Jones 
(1991) och Dechow et al. (1995) kan genomföras för att faktiskt se om EM 
förekommer bland de bolag som frivilligt valt K3-regelverket.  
 

• Det skulle vara intressant att genomföra intervjuer med fastighetsbolag gällande 
deras syn på EM och om de anser att det är vanligt förekommande. De 
kvantitativa studier vi sett finns idag diskuterar övergången till K3-regelverket 
ur ett bredare perspektiv. En mer preciserad studie vore därför intressant.  
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• En kvalitativ studie där revisorer intervjuas för att se hur de ser på förekomsten 

av EM hos mindre onoterade svenska fastighetsbolag och om de anser att 
övergången till att frivilligt redovisa enligt K3-regelverket kan förklara ur ett 
EM-perspektiv.  

 
• En studie som jämför onoterade och noterade bolag inom K3-regelverket, 

antingen via en attitydundersökning till EM eller där finansiella rapporter 
granskas. Noterat företag har en press från marknaden att leverera en finansiell 
ställning som ska möta förväntningar i form av nyckeltal. EM därför vara mer 
aktuellt för de noterade bolagen i jämförelse med de onoterade.  

 
• Slutligen skulle det vara intressant att se en studie likt Dichev (2013) där en 

undersökning bland företagsledare och revisorer genomförs i Sverige, antingen 
branschspecifik eller generellt. Undersökningen skulle kunna fokusera på EM 
och dess upplevda effekt på det redovisade resultatet.  
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9. Sanningskriterier 
______________________________________________________________________ 
 
I kommande kapitel beskrivs och diskuteras sanningskriterier för studien i form av 
reliabilitet och validitet.  
______________________________________________________________________ 
 

9.1 Reliabilitet 
Rehabiliterat visar på mätningens tillförlitlighet baserat på om upprepade mätningar 
genererar samma resultat. En hög reliabilitet på frågan tyder på att det slumpmässiga 
felet är litet (Ejlertsson, 2014, s. 107). För att uppnå hög reliabilitet och minska de 
slumpmässiga felen menar Ejlertsson (2014, s. 111) att även reliabilitet är beroende av 
att frågorna ställs på rätt sätt. För att uppnå en hög reliabilitet ska frågorna ställas på ett 
sådant sätt att om personer svara på samma frågor vid upprepande tillfällen ska de svara 
likadant vid varje tillfälle. Vid en kvantitativ studie där insamlingen av data sker genom 
enkäter är det därför viktigt enligt Patel & Davidson (2011, s. 88) att instruktioner till 
hela enkäten och enskilda frågor formuleras. Författarna menar vidare att frågorna även 
ska formuleras på ett sådant sätt att de inte går att missuppfatta.  
 
För att säkerhetsställa den aktuella studiens reliabilitet har instruktioner till hela enkäten 
utvecklats i form av ett följebrev. I följebrevet för studien framgick det vilken typ av 
uppsats, syftet med enkäten samt varför de tillsammans med de andra respondenterna 
blivit utvalda till att delta. Vidare lämnades kontaktuppgifter till författarna för att ge 
fastighetsbolagen en möjlighet att kontakta oss vid frågor kring enkäten eller studien 
och om de skulle vilja ta del av studiens resultat. Vi har även säkerställt en god 
reliabilitet genom att skicka ut en pilotenkät till ett antal kunniga inom området vilka 
bestod av redovisningsstudenter och ett par redovisningskonsulter. De utvalda 
försökspersonerna fick ge feedback på enkätens frågeställningar och utformning. 
Enkäten justerades sedan baserat på den feedback vi fick av försökspersonerna för att på 
så sätt utforma en enkät som uppfattas och förstås på korrekt sätt.  
 

9.2 Validitet 
Validiteten i en enkätfråga visar på frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En 
hög validitet på frågan tyder på inget eller litet systematiskt fel (Ejlertsson, 2014, s. 
107). För att uppnå en hög validitet och minska risken för systematiska fel menar 
Ejlertsson (2014, s. 108) att frågorna måste vara väl genomtänkta så att de verkligen 
mäter det som är avsett att mäta för den aktuella studien. Enkätundersökningar har fått 
kritik för att inte på ett tillräckligt konsekvent sätt kunna utesluta hypoteser som står i 
motsatts till undersökningens hypotes. Den här kritiken riktar sig främst mot det faktum 
att den interna validiteten riskeras att minimeras och den här typen av undersökningar 
har vid tillfälle kallats “fattigmans experiment”. För att motverka problem som 
uppkommer av en låg intern validitet så krävs en bra teoretisk grund för att kunna 
identifiera samband som undersöks med hjälp av enkäter (Smith, 2003, s. 117). Den 
interna validiteten är ett mått på i vilken utsträckning undersökningen lyckas mäta det 
som ska mätas. Finns tvetydigheter i utformningen av enkäten kan det leda till att 
validiteten är låg då det inte går att på ett adekvat sätt förklara det observerade 
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sambandet (Ryan et al., 1992, s. 91; Sachdeva, 2009, s. 56). Däremot kommer aldrig en 
undersökning med hjälp av enkäter kunna ge en lika hög intern validitet som en 
experimentell studie, ofta för att enkäter har för avsikt att täcka många aspekter och har 
svårt att kunna undersöka frågor på djupet hos sina deltagare (Smith, 2003, s. 130).  
 
Den externa validiteten hos en undersökning styrs av hur väl en studie lyckas dra 
slutsatser kring det observerade sambandet. Skulle den undersökta gruppen vara väldigt 
partiska i den fråga som undersöks skulle det påverka hur väl resultatet lyckas spegla 
verkligheten (Ryan et al., 1992, s. 91). I ett fall där syftet med undersökningen är att 
kunna generalisera resultatet på andra grupper är det av stor vikt att den externa 
validiteten är hög (Sachdeva, 2009, s. 56).  
 
För att minska risken för en låg validitet för den aktuella studien har vi noggrant tänkt 
igenom alla frågor i enkäten för att säkerhetsställa de verkligen mäter studiens 
problemformulering. Den pilotenkät som skickats ut ökade även den aktuella studiens 
validitet genom det som justerats efter den feedback vi fått. Pilotenkäten bidrog till att 
enkäten kunde göras ännu tydligare och att vi fick återkoppling gällande vissa frågor där 
testpersonerna föreslog ändringar som bidrog till att frågorna fångad upp det studien 
ämnar att undersöka. Analysen av studiens bortfall och den grundliga genomgången av 
den aktuella studiens databearbetning har öka studiens validitet ytterligare.  
 
Vi har genomfört en kontroll av studiens enkät som avser att undersöka om studien 
mäter det den ämnar mäta.  Denna kontroll baseras på att ett antal frågor som berör 
samma attityd till en viss redovisningsmetod. De här frågorna ställs sedan mot varandra 
för att kontrollera att resultatet överensstämmer med varandra (se bilaga 5). Vi har ställt 
frågorna 9 och 13 mot varandra som båda ämnar mäta K3-regelverkets attityd till en 
redovisningsmetod som leder till ett ökat redovisat resultat. Vidare har vi ställt frågorna 
12 och 15 mot varandra vilka mäter K3-regelverkets attityd till en redovisningsmetod 
som leder till ett lägre redovisat resultat. Avslutningsvis har en kontroll även 
genomförts på frågorna 7 och 16 som vill mäta K2- och K3-regelverkets attityd till en 
redovisningsmetod som ger utrymme för EM rent generellt.  
 
Testet av frågorna i enkäten som ämnar mäta samma sak visar på ett signifikant 
samband dem emellan vilket tyder på att företagen har samma attityd till de frågor som 
ställts mot varandra. Det visar på att respondenterna förstått och tolkat frågorna på ett 
korrekt sätt vilket stärker argumenten för en studie med god validitet.   
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Bilaga 2. Följebrev  
Hej! 
 
Det här mailet riktar sig till VD alternativt ekonomiansvarig på Ert företag som är insatt 
i Ert företags redovisning. Stämmer inte beskrivningen in på er, vänligen vidarebefordra 
det här mailet till rätt person på Ert företag.  
 
Vi heter Emelie Johansson och Patrik Lundberg och studerar civilekonomprogrammet 
vid Umeå Universitet. För närvarande läser vi den sista terminen och skriver vårt 
examensarbete. Ni har tillsammans med andra mindre fastighetsbolag blivit utvalda att 
ingå i vår undersökning. Vi hoppas på Er hjälp genom att bidra med svar om Era åsikter 
kring redovisningsmetoder och skulle vara tacksamma om ni tar Er tid att besvara 
enkäten. Har ni inte möjlighet att besvara den här enkäten skulle vi uppsatta om Ni 
meddelar detta via e-post. 
 
Undersökningen består av en kort webbenkät bestående av totalt 16 frågor som vi ber Er 
att besvara. Enkäten väntas ta ungefär 5 minuter och den nås via följande länk:  
 
http://goo.gl/forms/vPw65BgU0J  
 
Ert deltagande är naturligtvis frivilligt, men vi hoppas på Ert deltagande eftersom Era 
svar inte kan ersättas av någon annan deltagande.  
 
Svaren kommer att behandlas anonymt och kommer inte att kunna kopplas till enskilda 
företag eller personer. Svaren kommer endast att användas i den aktuella studien.  
 
Observera att sista dagen att delta i undersökningen är tisdagen den 12e April  
 
Vid frågor och funderingar, eller om Ni vill ta del av det slutliga examensarbetet, är Ni 
välkommen att kontakta någon av oss: 
 
Emelie Johansson  emjo0149@student.umu.se 
Patrik Lundberg  palu0022@student.umu.se  
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar  
Emelie & Patrik  
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Bilaga 3. Påminnelsebrev 
Hej igen! 
 
Vi vill tacka alla Er som medverkat i vår enkätundersökning som handlar om Era åsikter 
kring redovisningsmetoder. 
 
Vi vill även passa på att påminna Er som ännu inte besvarat enkäten att chansen 
fortfarande finns, och vi skulle vara mycket tacksamma om bidra med Era åsikter till 
studien för det aktuella examensarbetet.  
 
Observera att sista dagen att delta i undersökningen är Tisdagen 12 april 2016 
 
Undersökningen består av en kort webbenkät bestående av totalt 16 frågor som vi ber Er 
att besvara. Enkäten väntas ta ungefär 5 minuter och den nås via följande länk:  
 
http://goo.gl/forms/vPw65BgU0J  
 
Svaren kommer att behandlas anonymt och kommer inte att kunna kopplas till enskilda 
företag eller personer. Svaren kommer endast att användas i den aktuella studien. Har ni 
inte möjlighet att besvara den här enkäten skulle vi uppsatta om Ni meddelar detta via e-
post. 
 
Vid övriga frågor och funderingar, eller om Ni vill ta del av det slutliga examensarbetet, 
är Ni välkommen att kontakta någon av oss: 
 
Emelie Johansson  emjo0149@student.umu.se 
Patrik Lundberg  palu0022@student.umu.se  
 
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar  
Emelie & Patrik  
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Bilaga 4: Tester  
 

Regelverk * Fråga 7 (Binned) Crosstabulation 
Count   

 

Fråga 7 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Regelverk K2 12 18 30 

K3 7 13 20 
Total 19 31 50 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,127a 1 ,721   

Continuity Correctionb ,004 1 ,953   

Likelihood Ratio ,128 1 ,721   

Fisher's Exact Test    ,774 ,478 
Linear-by-Linear 
Association 

,125 1 ,724   

N of Valid Cases 50     

 
Crosstab 

Count   

 

Fråga 8 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Regelverk K2 9 22 31 

K3 5 15 20 
Total 14 37 51 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,099a 1 ,753   

Continuity Correctionb ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,100 1 ,752   

Fisher's Exact Test    1,000 ,507 
Linear-by-Linear 
Association 

,097 1 ,755   

N of Valid Cases 51     
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Crosstab 

Count   

 

Fråga 11 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Regelverk K2 8 23 31 

K3 4 16 20 
Total 12 39 51 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,228a 1 ,633   

Continuity Correctionb ,019 1 ,889   

Likelihood Ratio ,231 1 ,631   

Fisher's Exact Test    ,743 ,450 
Linear-by-Linear 
Association 

,223 1 ,637   

N of Valid Cases 51     

 
 

Crosstab 
Count   

 

Fråga 14 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Regelverk K2 18 13 31 

K3 4 16 20 
Total 22 29 51 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,181a 1 ,007   

Continuity Correctionb 5,713 1 ,017   

Likelihood Ratio 7,556 1 ,006   

Fisher's Exact Test    ,010 ,008 
Linear-by-Linear 
Association 

7,040 1 ,008   

N of Valid Cases 51     
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Crosstab 
Count   

 

Fråga 16 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Regelverk K2 3 28 31 

K3 4 16 20 
Total 7 44 51 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,094a 1 ,296   

Continuity Correctionb ,396 1 ,529   

Likelihood Ratio 1,067 1 ,302   

Fisher's Exact Test    ,411 ,261 
Linear-by-Linear 
Association 

1,072 1 ,300   

N of Valid Cases 51     

 
Mann-Whitney U-test  
 

Ranks 
 Regelverk N Mean Rank Sum of Ranks 

Fråga 7 (Binned) K2 30 25,00 750,00 

K3 20 26,25 525,00 

Total 50   

Fråga 8 (Binned) K2 31 25,60 793,50 

K3 20 26,63 532,50 

Total 51   

Fråga 11 (Binned) K2 31 25,42 788,00 

K3 20 26,90 538,00 

Total 51   

Fråga 14 (Binned) K2 31 22,19 688,00 

K3 20 31,90 638,00 

Total 51   

Fråga 16 (Binned) K2 31 27,03 838,00 

K3 20 24,40 488,00 

Total 51   
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Test Statisticsa 

 
Fråga 7 
(Binned) 

Fråga 8 
(Binned) 

Fråga 11 
(Binned) 

Fråga 14 
(Binned) 

Fråga 16 
(Binned) 

Mann-Whitney 
U 

285,000 297,500 292,000 192,000 278,000 

Wilcoxon W 750,000 793,500 788,000 688,000 488,000 
Z -,353 -,312 -,473 -2,653 -1,036 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

,724 ,755 ,637 ,008 ,300 

a. Grouping Variable: Regelverk 
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Bilaga 5: Analys av reliabilitet  
 

Fråga 9 (Binned) * Fråga 13 (Binned) Crosstabulation 
Count   

 

Fråga 13 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Fråga 9 (Binned) Instämmer Inte 22 7 29 

Instämmer helt 9 13 22 
Total 31 20 51 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,412a 1 ,011   

Continuity Correctionb 5,029 1 ,025   

Likelihood Ratio 6,488 1 ,011   

Fisher's Exact Test    ,020 ,012 
Linear-by-Linear 
Association 

6,286 1 ,012   

N of Valid Cases 51     

 
 

Fråga 10 (Binned) * Fråga 12 (Binned) Crosstabulation 
Count   

 

Fråga 12 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Fråga 10 (Binned) Instämmer Inte 17 11 28 

Instämmer helt 7 16 23 
Total 24 27 51 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,647a 1 ,031   

Continuity Correctionb 3,511 1 ,061   

Likelihood Ratio 4,737 1 ,030   

Fisher's Exact Test    ,048 ,030 
Linear-by-Linear 
Association 

4,556 1 ,033   

N of Valid Cases 51     
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Fråga 12 (Binned) * Fråga 15 (Binned) Crosstabulation 

Count   

 

Fråga 15 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Fråga 12 (Binned) Instämmer Inte 15 9 24 

Instämmer helt 7 20 27 
Total 22 29 51 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,929a 1 ,008   

Continuity Correctionb 5,518 1 ,019   

Likelihood Ratio 7,079 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,012 ,009 
Linear-by-Linear 
Association 

6,793 1 ,009   

N of Valid Cases 51     

 
Fråga 7 (Binned) * Fråga 16 (Binned) Crosstabulation 

Count   

 

Fråga 16 (Binned) 

Total Instämmer Inte Instämmer helt 

Fråga 7 (Binned) Instämmer Inte 6 13 19 

Instämmer helt 1 30 31 
Total 7 43 50 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,865a 1 ,005   

Continuity Correctionb 5,687 1 ,017   

Likelihood Ratio 7,962 1 ,005   

Fisher's Exact Test    ,009 ,009 
Linear-by-Linear 
Association 

7,708 1 ,005   

N of Valid Cases 50     

 


