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Förord	  
 

Vi vill tacka vår handledare Per Forsberg som varit till stor hjälp i processen att skriva uppsatsen. 

Ett extra stort tack sänder vi till de respondenter som tog sig tid att svara på våra frågor och på så 

vis möjliggjorde denna studie. Vi tackar även våra medstudenter i handledningsgruppen som 

bidragit med värdefulla tankar och kommentarer rörande vårt arbete. Tack! 

 
 

Uppsala 3e juni 2013 

 
 
___________________________________ _________________________________ 
Mattias Jonsson                                                             Malin Lindqvist 
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Sammanfattning	  
	  
Det här är en kvalitativ studie av förvaltningsfastighetsföretag i Sverige som vid årsskiftet 

2013/2014 ska börja redovisa enligt det principbaserade regelverket K3. Det nya regelverket 

innebär att fastighetsföretagen ska genomföra komponentavskrivning på betydande och 

väsentliga delar av fastigheterna, men det är delvis upp till företagen och branschorganisationerna 

att själva bestämma vilka dessa delar är. Därför har vi i denna studie undersökt hur praxis inom 

redovisning skapas, med den institutionella teorin och tidigare studier i svensk redovisningspraxis 

som analysverktyg. Vi har undersökt vilka aktörer som existerar, och som tycks verka som 

institutioner och därigenom påverkar branschpraxis för redovisning bland 

förvaltningsfastighetsföretag.  Det som konstaterats är att revisorer och nätverkande bland 

ekonomicheferna på företagen har stor betydelse för hur praxis kommer till. Det finns även 

indikationer på att det finns individuellt inflytande på hur redovisningspraxis skapas i 

fastighetsbranschen. 

 

Nyckelord: Redovisningspraxis, förvaltningsfastigheter, K3, institutionell teori, revisorer, 

nätverk 
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1.	  Inledning	  
1.1 Bakgrund 

Från och med årsskiftet 2013/2014 kommer Bokföringsnämndens (BFN) nya principbaserade 

regelverk K3 att träda i kraft. Det nya regelverket innebär bland annat att standarden för de 

finansiella rapporterna kommer att ändras, speciellt för icke börsnoterade företag i 

fastighetsbranschen. Inspirerat av de regler som återfinns i International Financial Reporting 

Standards (IFRS) för börsnoterade förvaltningsfastighetsföretag inom EU så innehåller det 

svenska principbaserade regelverket K3 en fundamental skillnad från föregående regelverk: det 

kommer bli obligatoriskt för ägarna av förvaltningsfastigheter, som har komponenter med olika 

livslängd, att genomföra komponentavskrivning (Bokföringsnämnden 2012 s. 139). Det är ett 

förfarande som i vissa fall kan antas bli mycket komplicerat att tillämpa i praktiken då vissa 

fastigheter består av många olika komponenter (Nordlund & Lundqvist 2010).  

 

Genom K3 blir komponentuppdelning obligatoriskt för de verksamhetsidkare som nämns i 

kapitel 1 i standarden, samt de som frivilligt valt att använda sig av regelverket 

(Bokföringsnämnden 2012 s. 8). K3 kommer alltså vara huvudregelverket för redovisning i 

Sverige, och ”ska tillämpas av alla företag som tillämpar årsredovisningslagen när en 

koncernredovisning eller en årsredovisning upprättas med undantag för IFRS-företag”, samt ett 

antal andra undantag som återfinns i första kapitlet i standarden (Backlund & PwC 2012 s. 26). 

 

Att genomföra komponentavskrivning kräver stora insatser från de involverade företagen. Det 

finns många olika komponenter i en fastighet att ta hänsyn till. Byggnadsstomme, tak, fasader, 

installationer och fönster för att exemplifiera några komponentkategorier. Dessutom påverkas den 

uppskattade nyttjandeperioden på de olika fastigheterna på olika sätt beroende på vilken 

geografisk marknad fastigheten befinner sig i (Nordlund & Lundqvist 2010). Då K3 är 

principbaserad, kan detta innebära att praxis gällande vad som ska räknas som 

huvudkomponenter till stor del blir upp till branschorganisationer och företagen själva att 

bestämma (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). 
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Då redovisningslagstiftningen består av ramlagar behövs det andra källor än lagtext för att 

bestämma vad som är gällande rätt. Här används begreppet god redovisningssed och det hänvisas 

till detta i förarbeten (Prop. 1995/96:10) till Bokföringslagen (SFS 1999:1078) (BFL). I 

lagtexten framgår det att god redovisningssed är ett samspel mellan rådande praxis och 

rekommendationer från normgivande organ. Det kan vara svårt att se en hierarki mellan de olika 

normgivande organen inom redovisningsområdet då lagstiftningen är skriven på ett sådant sätt att 

den öppnar för avvikelser från praxis och rekommendationer i enskilda fall i syfte att ge en så 

rättvisande bild som möjligt (Artsberg 2005 s. 52).  

 

Redovisning kan beskrivas som både ett tekniskt och socialt fenomen, det är därför intressant att 

se hur införandet av ett nytt regelverk fungerar hos de berörda grupperna, och vilka aktörer som 

är viktiga för hur praxis och normer skapas. Eftersom de fastighetsföretag som ska tillämpa K3 

måste skapa jämförelsesiffror redan under 2013 är det ett mycket aktuellt ämne. 

 

En tidigare studie av professor Sten Jönsson, Eliten och normerna - Drivkrafter i utvecklingen av 

redovisningspraxis (1985), kommer användas för belysning av hur redovisningspraxis i Sverige 

har tagit form historiskt sett. För att beskriva och kunna undersöka praxis som analytiskt begrepp 

så har vi använt oss av institutionell teori, legitimitet och isomorfiska processer. 

1.2 Problemformulering 

Att det nya regelverket K3 är just principbaserat och därmed öppet för tolkning, skapar 

möjligheter för olika aktörer att påverka vad som skall gälla som rådande principer, till skillnad 

från om det hade varit ett regelbaserat system där det inte finns samma sorts spelrum för egna 

tolkningar. Det är därför intressant att undersöka hur tolkning av ett principbaserat regelverk 

påverkar hur praxis kommer till.  
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Vi frågar oss därför följande: 

Hur skapas redovisningspraxis för ett principbaserat regelverk inom redovisning i Sverige? 

• Vem vänder sig företagen till för att få vägledning vid implementering av något de inte 

förut genomfört? 

• Hur uppstår branschpraxis inom redovisning, i detta fall inom fastighetsbranschen? 

1.3 Syfte 

Vår studie syftar till att ge ett kunskapsbidrag till hur redovisningspraxis bildas. I och med 

införandet av det nya regelverket K3 har vi möjlighet att undersöka vilka aktörer som är 

involverade i bildandet av redovisningspraxis inom fastighetsföretag, när det kommer till 

principbaserade regelverk. Vi har valt att undersöka fastighetsbranschen då K3 kommer innebära 

stora förändringar för de företag som är icke-börsnoterade och ska redovisa enligt K3.  

 

1.4 Avgränsning 

I vår uppsats har vi valt att fokusera på fastighetsföretagen och deras branschorganisations syn på 

regelverket K3. Vi har inte undersökt åsikter från revisorer eller andra aktörer och 

intresseorganisationer, inte heller har vi varit i kontakt med BFN annat än genom deras officiella 

uttalanden. Under skapandet av K3 har ett remissförfarande skett, något som vi valt att inte 

fokusera på i vår studie. Vår uppsats fokuserar istället på skapandet av praxis gällande den 

kommande implementeringen av K3 och inte av skapandet av det principbaserade regelverket i 

sig.  
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2.	  Teoretiskt	  ramverk	  
I detta kapitel kommer det teoretiska ramverk vi använt oss av presenteras. Dels presenteras fakta 

om K3 och komponentavskrivning och allmän information om redovisning. Sedan kommer 

institutionell teori behandlas, definitionen av praxis utforskas och slutligen redogörs för en 

tidigare studie i svensk redovisningspraxis. 

2.1 K3 och komponentavskrivning 

Den 8 juni 2012 fattades beslut om ett nytt principbaserat regelverk inom redovisning. K3, kort 

för Kategori 3, som skapats för att ge en mer samlad regelarsenal för större icke-noterade företag. 

Regelverket har formats av BFN under flera år (Lönnqvist 2006 s. 21-21). K3 har under 

utformandet varit ute på remiss hos ett 50-tal instanser, bland annat hos statliga myndigheter, 

intresseorganisationer och universitet (Bokföringsnämnden 2010). K3 kommer gälla de företag 

som ska tillämpa årsredovisning och koncernredovisning enligt Årsredovisningslagen (SFS 

1995:1554) (ÅRL). Det allmänna rådet gäller inte de företag som ska upprätta sin 

koncernredovisning enligt IFRS eller frivilligt har valt att göra detta (Bokföringsnämnden 2012 s. 

11). IFRS kan ses som en inspirationskälla för K3, speciellt genom den nästan identiska 

kapiteluppdelningen som hämtat inspiration från IFRS for Small and Medium-sized Entitities 

(Bokföringsnämnden 2012 s. 8). K3 ska dock ses som ett regelverk självständigt från IFRS, och 

utformningen av regelverket är beroende av sambandet mellan redovisning och beskattning, hur 

befintliga svenska normer ser ut och den redovisningspraxis som är allmänt vedertagen 

(Backlund & PwC 2012 s. 19). 

 

K3 kommer innebära viktiga förändringar för aktörer inom fastighetsbranschen, då det blir 

obligatoriskt för ägarna av fastigheter att företa komponentavskrivning på de olika beståndsdelar 

som återfinns i en fastighet. Att genomföra komponentavskrivning kommer som innan nämnts 

kräver omfattande insatser från företagen som äger förvaltningsfastigheter. Det beror på alla de 

olika komponenter en fastighet kan bestå av. Byggnadsstomme, tak, fasader, installationer och 

fönster kan nämnas som exempel på olika kategorier av komponenter (Nordlund & Lundqvist 

2010). 
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I K3 återfinns ingen direkt och exakt vägledning för hur fastigheten ska delas in i komponenter. 

De ledord som finns är att komponenterna ska vara betydande och ha en väsentlig skillnad i 

förbrukning. Att avgöra om en komponent är betydande eller ej kan göras genom att exempelvis 

beakta effekterna av en komponent på olika nyckeltal i ett företags redovisning och således 

avgöra om komponenten är betydande (Backlund & PwC 2012 s. 323). Backlund & PwC (2012) 

rekommenderar att företag sätter en procentgräns på totalkostnaden för investeringen, för hur stor 

andel en betydande komponent ska ha. 
 

2.2 Redovisningen 

Lagar och regelverk inom redovisning har funnits sen mitten av 1800-talet, och idag hämtas 

regler och rekommendationer dels ur lagtext och dels från rekommendationer från både svenska 

och internationella organ (Lönnqvist 2006 s. 11). Att skapa lagar och regelverk kring redovisning 

som främjar legitimitet och ger intressenter en korrekt bild av ett företags ekonomi är dock 

komplicerat. Näringslivet är föränderligt och företagsledningar tenderar att vilja redovisa till sin 

egen fördel i så stor mån det är möjligt enligt lag. Dessutom finns heller inte någon enighet bland 

redovisningsforskare om vilka lagar och principer som ger den mest rättvisa bilden av ett företag 

(Lönnqvist 2006 s. 15).  

 

Redovisning kan både ses som ett fackområde och en vetenskap. Med fackområde menas då att 

redovisningen används av redovisningsprofessionen. När redovisare och revisorer använder sig 

av redovisningen i praktiken talas det om redovisningspraxis, dock på en något lägre nivå. Detta 

utformar sig som principer eller regler, ett principiellt ställningstagande som leder till en lösning 

på ett redovisningsproblem. Syftet är att vara normativ, att agera som ett normbildande och 

normgivande organ. Redovisningsprofessionen har en betoning på att de lösningar som kommer 

fram måste vara praktiskt genomförbara även om de utgår från redovisningsteorier utvecklade av 

forskare. Normgivningen inom redovisning är en kombination av vad som anses vara principiellt 

önskvärt och vad som går att genomföra i praktiken (Artsberg 2005 s. 18-19). 
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Enligt Artsberg finns det ingen enighet inom redovisningsforskningen om vilket syfte 

redovisningen har, vilket leder till att det inte finns gemensamma utgångspunkter gällande 

normativa ställningstaganden. På grund av detta krävs att de som agerar som ett normgivande 

organ, i likhet med juridiken, kan argumentera för sin sak. Argumentationen bör byggas utifrån 

vad som vill uppnås med normen och därefter bedömas utifrån hur väl lösningen uppfyller syftet 

med den valda redovisningslösningen (Artsberg 2005 s. 19). 

 

Det finns stöd för att redovisningslösningar växer fram genom ett samspel mellan olika 

intressenter. Om det vore så att redovisningen enbart var ett rent tekniskt och professionellt 

område borde detta leda till liknande lösningar för liknande problem i olika länder. 

Internationella studier av redovisningspraxis har visat att så inte är fallet. Anledningen till att 

olika lösningar på liknande problem uppkommit beror på att olika intressentgrupper har 

varierande grad av inflytande och framgång från land till land (Artsberg 2005 s. 88).  

 

I den svenska lagstiftningen rörande redovisning återfinns begreppet god redovisningssed samt 

att “allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ” skall följas. I Sverige är de 

främsta normgivande organen inom redovisning Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet, 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Stockholms Fondbörs samt även större bolag. 

International Accounting Standard Board (IASB) som publicerar reglerna i IFRS kan också anses 

ha ett stort inflytande på svenska redovisningsnormer (Lönnqvist 2006 s. 21-23).  

 

Lösningar inom redovisning är ofta påverkade av politiska processer, vilket får ekonomiska 

konsekvenser, och det finns därför anledning att kritisera redovisningslösningarna och 

redovisningsprofessionen, vilket många forskare gjort. Kritiken riktas mot att 

redovisningsprofessionen ger ett sken av att redovisningslösningar uppkommer genom en neutral, 

oberoende och professionell process (Artsberg 2005 s. 91). Debatten har fokuserat på revisorers 

konsultarbete och konsultintäkter vilket har lett till anklagelsen av att vara en industri snarare än 

en profession. Artsberg menar att redovisningskåren deprofessionaliseras genom detta (Artsberg 

2005 s. 120). 
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2.3 Institutionell teori 

Då det inte finns någon renodlad teori till hur praxis tillkommer har vi valt att utforska praxis 

med hjälp av olika aspekter i den institutionella teorin. För att beskriva och kunna undersöka 

praxis som analytiskt begrepp har vi därför använt oss av institutionell teori, legitimitet och 

isomorfiska processer, vilka kommer att presenteras nedan.  

2.3.1	  Allmänt	  om	  institutionell	  teori 

Den institutionella teorin avser att beskriva institutioner som de formella regelverk och de 

informella normer som ger grundförutsättningar för samhället att fungera. Ett centralt antagande 

inom institutionell teori är att institutioner skapar ordning och förutsägbarhet (Hedlund 2007, s. 

17). 

 

Det finns ingen generell teori på redovisningsområdet men Artsberg menar att den institutionella 

teorin är den teori som i dagsläget bäst lämpar sig för att beskriva redovisningsområdet. Bland 

annat kan den förklara varför förändring inom området är svårt och att denna förändring går 

långsamt. Mänskliga aktiviteter uppvisar en tröghet eftersom vi har fått vissa vanor som vi agerar 

utifrån och att människor automatiskt tycker att dessa vanor också är den bästa lösningen på 

problemen (Artsberg 2005 s. 431). Institutionell teori är bidragande till medvetande om att den 

sociala miljön i hög grad påverkar organisationer (Tengblad 2006 s. 9). Studier har visat hur 

viktigt social kultur och miljö är, i syfte att stärka legitimiteten inom redovisning (Dillard, Rigsby 

& Goodman 2006). 

 

Det finns dock olika föreställningar om vad institutioner är, även inom själva teoribildningen. En 

beskrivning bland svenska forskare är ”en uppsättning gemensamma föreställningar om hur 

verkligheten ser ut och hur man bör bete sig i den”. Andra tolkningar som gjorts av begreppet 

institutioner innefattar “gemensamma tolkningsmönster” och “en struktur där mäktiga personer 

har investerat värden och intressen”. Regler, aktörer och handling tycks dock höra samman inom 

den institutionella teorin. Det ena fenomenet kan inte verka utan det andra. Reglerna skapar 

aktörerna och handlingen, och vice versa (Tengblad 2006 s. 17). 
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Det finns alltså en uppsjö av olika definitioner över vad som är en institution och DiMaggio & 

Powell (citerad i Eriksson-Zetterquist 2009 s. 13) förklarade att den oenighet och de många 

varierande definitionerna beror på att det är många olika områden och discipliner som använder 

sig av begreppet vilket leder till ordets mångfacetterade betydelser. Institutioner växer fram 

genom att människor i ett upprepat samspel med varandra försöker att tillgodose sina behov och 

genom denna interaktion skapas handlingsmönster av vilka en del belönas. Institutioner innebär 

att det finns en organiserad och etablerad procedur (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 13-15). 

 

Institutionell teori betonar att inom organisationer följer handlande det som tas för givet, hur 

organisationen påverkas av sin omgivning som består av andra organisationer, samt hur 

organisationen följer regler, formella som informella, istället för rationella beslut och handlingar. 

Den institutionella teorin visar hur organisationer förändras och på sikt utvecklas till stabila 

aktörer. Kärnan ligger i hur organisationer påverkas av andra organisationer samtidigt som 

organisationen i sin tur påverkar sin omgivning, hur förändringar absorberas och hur 

organisationen tar till sig nya idéer (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 5). Institutionell teori kom att 

fokusera på och eftersträva likhet. Hänsyn tas till samtliga aktörer som är relevanta och har 

påverkan på organisationen (DiMaggio & Powell 1983). Inom den institutionella teorin betonas 

att organisationer befinner sig inom institutionella ramverk som formar organisationens mål och 

medel. En organisations mål och preferenser är effekter av existerande institutioner i vilka 

organisationen är en del av och nyckeln är att förstå organisationers agerande finnes i 

omgivningens påverkan (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 12). 

  

Institutionell teori kan ses som ett ramverk vilket visar specifika perspektiv och där 

omgivningens påverkan har stor betydelse, snarare än att ses som en enhetlig teoribildning 

(Eriksson-Zetterquist 2009 s. 24). Den institutionella teorin lägger fokus på de organisatoriska 

strukturer och processer vilka är gemensamma för hela branscher. Den homogenitet som finns 

inom branscher påverkar beteenden och förståelsen över detta har särskild vikt inom institutionell 

teori (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 64). 
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2.3.2	  Legitimitet	  	   

Legitimitet är ett centralt begrepp inom den institutionella teorin och är av betydelse vid 

förklaringen av organisationers relation till dess omgivning (Deephouse & Suchman 2008). 

Legitimitet kan erhållas från en rad olika källor, Meyer & Scott (citerad i Deephouse & Suchman 

2008) fokuserade på aktörer som har möjlighet att mobilisera och konfrontera berörda 

organisationer. Staten identifierades som en sådan aktör tillsammans med respekterade 

professioner som revisorer och jurister. Suchman (1995) vidgade de möjliga källorna till 

legitimitet genom att definiera legitimitet som en organisations strävan att efterlikna socialt 

konstruerade system av normer, värderingar och definitioner. I likhet med Dowling & Pfeffer 

(1975) menar Meyer & Rowan (1977) att en organisation ökar sina chanser för överlevnad 

genom att besitta legitimitet.  

 

Studier har påvisat att det enklaste sättet att uppnå legitimitet för en organisation är genom att 

anpassa sig till omgivningens institutionella struktur (Suchman 1995). När legitimitet studeras så 

krävs att de aktörer som har auktoriteten att legitimera andra inom ett givet område identifieras 

(Deephouse & Suchman 2008). 

 

Det är viktigt för organisationer att bli utvärderade av utomstående betydelsefulla organisationer 

eller personer, där revisorer och konsulter är exempel på dessa. Revisorer ger legitimitet till 

företag då de genom sina berättelser om företagen skapar en trovärdighet utåt sett, exempelvis för 

anställda, styrelsen och externa myndigheter. I likhet med den legitimitet som ges av revisorer 

kan organisationen skapa institutionell legitimitet genom användandet av respekterade konsulter. 

Användandet av konsulter förbättrar inte nödvändigtvis produktiviteten i företaget och är inte 

heller alltid motiverat ur kostnadssynpunkt men användandet rättfärdigas genom att de stärker 

den interna och externa institutionella legitimiteten (Meyer & Rowan 1977). 

 

Det kan förekomma svårigheter att genomföra förändringar och reformationer inom 

organisationer som är relativt fasta i sina rutiner och vanesätt. Grundläggande för att dessa 

förändringar ska kunna genomföras är att både reformatören och de som blir påverkade av 

förändringen deltar aktivt i förändringsarbetet. Vidare finns det ett antal hinder som kan leda till 

att förändringar inte får fäste inom organisationerna och att förändringen misslyckas. Ett av dessa 



	   14	  

hinder är då det råder delade meningar mellan reformatörer och påverkade parter över huruvida 

förändringen är en bra lösning eller ej. Ytterligare hinder är om organisationen som blir 

påverkade av förändringen anser att reformatören saknar insikt i hur organisationen fungerar och 

därmed bygger sina förändringar på felaktiga grunder. Det kan leda till att förändringen uppfattas 

negativt och som icke önskvärd av organisationerna som påverkas av den (Eriksson-Zetterquist 

2009 s. 122-123). 

2.3.3	  Isomorfism 

Inom ett organisationsfält uppkommer det ofrånkomligt ett krav på homogenisering och resultatet 

av denna homogenisering blir isomorfism. Det finns tre mekanismer som påverkar 

organisationerna inom ett fält; tvingande, imiterande och normativ isomorfism. Med tvingande 

isomorfism så menas starka organisationer som har den formella ställning att de kan kräva 

svagare organisationer inom fältet att anpassa sig. Ett exempel på dessa starkare organisationer är 

staten, vilken har möjligheten att påverka genom bland annat lagstiftning och finansiella bidrag 

(Eriksson-Zetterquist 2009 s. 78-79). Ett företag rättar sig efter de förväntningar som kan 

härledas från samhället, andra organisationer och intressenter. Det innebär att företag inom 

samma sektor ofta har ett homogent, konformt beteende och även likartade finansiella 

redovisningar (DiMaggio & Powell 1983). 

 

Imiterande isomorfism innebär att organisationer imiterar andra organisationer och använder sig 

av vanemässiga och förgivet tagna reaktioner på osäkra situationer. Det är ofta själva osäkerheten 

i hur organisationen ska handla som leder till imiterande isomorfism. Istället för att gå en osäker 

väg väljer företagen att imitera andra, till synes, framgångsrika företag och på så sätt undviker att 

lägga ner arbete och stora kostnader på att ta fram nya lösningar och istället imitera de lösningar 

som andra organisationer redan tagit fram (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 79-80). För att 

upprätthålla legitimitet, erhålla konkurrensfördelar och förtroende upprepas de beteenden som de 

ledande företagen inom en bransch har. Något som ofta driver på imiterande beteende är 

osäkerhet. Exempelvis när organisationer stöter på svårlösta problem tenderar de att imitera andra 

organisationer, då det är den mest ekonomiska aktionen att vidta (DiMaggio & Powell 1983). 
 

Den normativa isomorfismen kommer från det inflytande som professioner och utbildningar har. 

Inflytandet återspeglas i förmågan att utveckla och forma vad som är det korrekta sättet att göra 
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saker på. När det talas om professionalism i det här avseendet menas yrkesmedlemmars 

gemensamma strävan att definiera vilka metoder och tillvägagångssätt som ska ligga till grund 

för professionen. Önskan är att skapa en gemensam utgångspunkt och att legitimera professionen. 

Professionen i sig påverkas även av tvingande och imiterande mekanismer, ofta staten, vilka har 

inflytande över det ramverk inom vilket professionen kan agera och det är inte ovanligt att 

medlemmar inom en yrkesgrupp imiterar varandra (Eriksson-Zetterquist 2009 s. 80-82).  

 

Universitetsutbildningar utgör en viktig institution vid normbildandet inom ett yrke. Även de 

nätverk som utvecklas under utbildningstiden och senare i yrkeskarriären är viktiga för spridandet 

av tankeprocesser och normer. Genom nätverkande träffas personer med likartade positioner och 

ofta med samma utbildningsbakgrund, vilket befäster de normer och regler som finns inom 

grupperna. I de fall där chefer och andra positioner har samma bakgrund och likartade attribut 

tenderar de att se likartad på problem, policys och ta liknande beslut (DiMaggio & Powell 1983). 
 

Enligt Meyer & Rowan (1977) är delar av de formella strukturerna tillräckligt institutionaliserade 

att de snarare fungerar som myter. Exempel på sådana är professioner och olika tekniker, bland 

annat för redovisning. Dessa tillvägagångssätt behöver inte nödvändigtvis vara de mest effektiva 

utan de används för att organisationen ska framstå som korrekt och rationell, och att de använder 

de aktuella teknologiska lösningarna. Organisationer strävar efter att forma sin egen formella 

struktur så att den blir lika till formen, med andra ord isomorf, med den institutionellt etablerade 

strukturen och genom detta förverkligar samma myt. Om en organisation inte tar till sig dessa 

etablerade myter kommer organisationen att uppfattas som avvikande och i värsta fall icke-

legitim. Genom att vara isomorfa kommer företaget istället att vara framgångsrikt och överleva 

som organisation (Meyer & Rowan 1977). 

 

Genom isomorfism blir företag mer framgångsrika inom sitt område då de får en gemensam 

vokabulär och lättare att samverka med andra organisationer inom sitt institutionella fält. 

Organisationen får lättare att rekrytera personal, den får en ökad legitimitet och organisationen 

verkar lämplig för kontrakt med externa finansiärer och investerare. I och med likformigheten så 

får organisationen därmed en fördel ur en överlevnadssynpunkt då likformigheten är kopplad till 

framgångsrikedom (Eriksson-Zetterqvist 2009 s. 82-83). 
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2.3.4	  Kritik	  mot	  institutionell	  teori 

Kritiker till den institutionella teorin har ifrågasatt om fenomenet ens går att kalla en teori, eller 

om det enbart är ett löst ramverk som går att applicera på många olika situationer.  Denna kritik 

har dock tillbakavisats av studier i ämnet, och det har konstaterats att institutionell teori är en 

teori och inte bara ett ramverk (Palmer, Biggart & Dick 2008). En annan synvinkel som 

diskuterats och kritiserats under utvecklingen av institutionell teori är att teorin fokuserar mycket 

på att institutioner är förgivet tagna tankestrukturer.  Kritiker tycker att fokus hamnat alltför 

mycket på tankeprocesser istället för att fokusera på aktörers aktiva betydelse för 

institutionaliserandet, och inte enbart se dem som passiva reproducenter av institutionell teori 

(Tengblad 2006 s. 7). 

2. 4 Praxis 

Vad menas egentligen med redovisningspraxis, vad är praxis? I fallet med 

redovisningspraxis skiljer sig innebörden av ordet från de fall där man vanligtvis stöter på ordet 

praxis i, nämligen rättspraxis. Rättspraxis bildas genom att lagtext och rättsfall får ett avgörande i 

någon av de högsta instanserna inom domstolsväsendet såsom Högsta Domstolen, 

Arbetsdomstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen (Agell, Malmström & Ramberg 2010 s. 

26). I dessa domstolar tas de svåra fall som inte nått en tillfredställande lösning i lägre instans 

upp för att få ett slutgiltigt avgörande. Det är dessa avgöranden som kommer att bilda det som 

benämns rättspraxis då de får ett prejudikatvärde vilket lägre instanser drar sig för att gå emot vid 

liknande rättsfall (Agell et al 2010 s. 31-32). När det kommer till redovisningspraxis saknas de 

beslutande organ som bildar praxis inom rättsväsendet och praxis bildas därför genom det som 

sker i praktiken. Praxis är något som är, då redovisningen till stora delar är normstyrt blir praxis 

mer en fråga om sedvänja (Jönsson 1985 s. 79). 

 

I en studie bland redovisningskunniga som genomfördes i början av 80-talet under ledning av 

Sten Jönsson ombads respondenterna att beskriva ordet praxis. De svar som erhölls var att det har 

med frekvensen av tillämpningen att göra, det vill säga att en stor andel av en grupp tillämpar ett 

visst tillvägagångssätt. Praxis är vanligt förekommande och allmänt accepterade 

tillvägagångssätt. Bland annat förekom förklaringen att “det grundläggande sättet att lösa ett 
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problem” var praxis (Jönsson 1985 s. 80-81). Det finns en stark koppling mellan begreppen 

praxis och god redovisningssed. I Jönssons studie så var den vanligaste åsikten att begreppen 

åsyftar samma sak, det vill säga att god redovisningssed är praxis. Däremot så uppnås praxis då 

den sammankopplas med god redovisningssed, en form av auktorisering, och därmed uppnår en 

acceptabel nivå i relation till normer och regler. Det är visserligen praxis om majoriteten av 

företagen i en bransch gör på samma sätt men det är inte nödvändigtvis god redovisningssed för 

det. Det krävs att företagen håller sig inom ramen för god redovisningssed, och begreppet blir en 

form av betygssatt praxis (Jönsson 1985 s. 84-85). 
 

Artsberg sammanfattar att normutvecklingen inom redovisning först och främst bildas av att 

normgivare kodifierar praxis som utvecklats av företagen, dock bör det understrykas att företagen 

agerar utifrån revisorernas hjälp. Utvecklingen drivs framåt genom referensramar och principiella 

argument. För att överhuvudtaget få genomslag i normbildningen krävs att centrala organ i 

normbildningsprocessen ger sitt godkännande samtidigt som företagen håller sin inom ramen för 

gällande lagstiftning. Vidare är det viktigt att förändringar eller nya normer inte leder till sådana 

ekonomiska konsekvenser att företagen inte accepterar förändringen (Artsberg 2005 s. 424). 

2.5 Tidigare studie i praxis 

Inspirationen till vår egen studie är delvis hämtad från en tidigare studie som genomfördes av 

Sten Jönsson. Resultaten av studien presenterades i boken Eliten och normerna – Drivkrafter i 

utvecklingen av redovisningspraxis (1985). Ett problem identifierades, att hitta en övergripande 

teori gällande redovisning. Forskare uppmanades att ställa sig frågan hur teorin samspelar med 

praktiken. Watts & Zimmerman konstaterade lite krasst att ”not only is there no generally 

accepted accounting theory to justify accounting standards, there will never be one” (Watts & 

Zimmerman 1979). Det naturvetenskapliga teoribegreppet kanske inte ämnade sig för det 

samhällsvetenskapliga ämnet redovisning? Jönsson ville se hur det gick till när redovisningens 

normer uppkom och förändrades. Praxis påverkas dels genom förändringar i dess omvärld och de 

krav på vad redovisningen ska fylla för uppgifter samt den inverkan normbildande organ har på 

redovisningspraxis. Med detta i åtanke identifierades personer som hade en drivande roll inom 

utvecklingen av redovisningspraxis, och Jönsson beskrev de processer som skapar 

redovisningsnormer (Jönsson 1985 s. 8-9). 
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Det gavs en annan synvinkel på den bristande teoretiska grunden för redovisningen genom att 

normbildningen i sig utgjorde teoriområdet. Det undersöktes vilka som påverkar dessa normer 

och ger dem genomslagskraft, nämligen auktoriteterna inom området samt institutionerna. 

Hypotesen var att det inom redovisningsområdet fanns en relativt liten och stabil grupp av 

inflytelserika auktoriteter, vilka ofta innehade institutionella positioner som gav normerna en 

formell status och synlighet (Jönsson 1985 s. 43). 

 

För att identifiera auktoriteterna på området och se hur de var fördelade genomfördes en serie 

förberedande intervjuer vilka hade som syfte att generera namn på de personer som senare skulle 

ligga till grund för identifieringen av den så kallade redovisningseliten. Aktuella parter delades 

upp i olika kategorier som hade inverkan på normbildningen. Dessa var redovisare, rådgivare, 

opinionsbildare och normskrivare. Bland redovisare återfanns ekonomichefer, rådgivarna 

dominerades helt av revisorer, opinionsbildare var en mer heterogen som grupp där skribenter i 

fackpress, akademiker, branschorganisationers kansli återfanns och normskrivare kom att 

koncentreras kring BFN samt FAR:s redovisningskommitté (Jönsson 1985 s. 53-55). 

 

En enkätstudie skickades ut till de namn som framkommit under de förberedande intervjuerna. 

För att genom dessa personer, vilka ansågs ha god överblick över redovisningsområdet, 

identifiera auktoriteterna och eliten inom redovisning. Enkäten gav cirka 200 namn varav 39 fick 

fler än fem röster. Dessa 39 ansågs vara auktoriteter inom området och ett toppskikt hade bildats 

om fem personer som erhållit betydligt fler röster än de som kom på plats sex och nedåt. Här 

skapades en föraning om att eliten bestod av så få som fem personer (Jönsson 1985 s. 58, 62-63). 

 

De 39 personer som identifierats i enkäten intervjuades sedan i djupgående intervjuer där en rad 

områden diskuterades, såsom redovisningspraxis, dess uppkomst och utformning, viktiga 

institutioner och källor som hade inflytande på praxis. Under intervjuerna uppkom ytterligare ett 

namn på en person som inte figurerat i enkätundersökningen varvid denne lades till skaran av 

auktoriteter som därmed uppgick till 40 personer (Jönsson 1985 s. 66-69). Resultatet av 

intervjuerna och studien visade att eliten inom redovisningssverige var stabil och liten. Under 

intervjuerna ombads respondenterna att namnge vilka personer de respekterade och förde en 

dialog med, med antagande att de som de lyssnar på och låter sig påverkas är sådana de 
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respekterar (Jönsson 1985 s. 145). Vidare uppkom det få namn utöver de 40 som intervjuerna 

innefattade, bland de respekterade och dess auktoritet. Jönsson menade att det med ganska stor 

säkerhet kunde konstateras att eliten rörde sig mellan 20 till 40 personer, utifrån det material som 

han och hans kollegor insamlade under ett antal år (Jönsson 1985 s. 183-185). 

 

Bland eliten utgjorde revisorerna den största gruppen samtidigt som den var den mest 

sammanhållna i avseendet organisering och inbördes få meningsskiljaktigheter. Dessutom 

framkom att revisorerna hade ett relativt bra nätverk med inbördes respekt, och det förekom en 

form av kåranda inom professionen. Här fanns stora skillnader från den näst största gruppen, 

ekonomicheferna, där det inte fanns någon nämnvärd organisering dem emellan och de hade svårt 

att namnge andra ekonomichefer. Som grupp hade ekonomichefer ett svagt inflytande på 

normbildningen. Revisorerna hade framstående positioner gällande den respekt de erhöll från 

samtliga respondentkategorier i normbildningsprocessen, samtidigt som de hade framstående 

institutionella positioner inom normbildningen (Jönsson 1985 s. 185-186). 

 

Slutligen konstaterades att auktoriteternas roll i normbildningsprocessen var mycket stor. Eliten 

verkade vara uppdelad i olika skikt med en respekterad oberoende topp, ett debatterande 

partsrepresenterande mellanskikt och en aktivt lyssnande bas. Toppskiktet respekterades för sin 

oberoende sakkunskap, mellanskiktet uppmärksammades genom sin förmåga att framhålla och 

representera ”sin grupp” på ett övertygande sätt, den tredje och största delen till antalet, bland 

auktoriteterna bestod av de aktivt lyssnande. Denna tredje grupp fungerade som en 

resonansbotten för debatten kring redovisningsproblemen i vilken man sökte stöd för att öka 

genomslagskraften hos vissa argument och dämpa andra. De innehade en viktig roll när det kom 

till attitydbildningen kring redovisningsproblem (Jönsson 1985 s. 202). 
 

Jönsson har dock erhållit kritik för sin studie. Kritiker anser att Jönsson inte förmår att koppla 

ihop de teorier, perspektiv och mönster som tas upp från samhällsvetenskaplig och filosofisk 

litteratur, varken sinsemellan eller till den studie som Jönsson utfört. Detta skulle då kunna ses 

som studiens svaghet (Montagna 1991). För att få en starkare koppling mellan praxis och teori, 

har vi därför valt att använda oss av institutionell teori, legitimitet och isomorfism för att försöka 

förstå och tolka processerna kring bildandet av praxis.  
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3.	  Metod	  
3.1 Operationalisering 

Vi har i vår studie ämnat undersöka hur redovisningspraxis bildas. Detta har genomförts med stöd 

av tidigare forskning inom institutionell teori samt den studie som gjorts av Sten Jönsson. I 

studien menar Jönsson att redovisningspraxis utformas av en liten grupp av elitrevisorer som i sin 

tur styr revisorerna vilka i slutändan påverkar bildandet av praxis ända ner på individnivå i 

företagen som påverkas av regelverken. Därför ligger fokus under våra intervjuer på att ta reda på 

hur företagen uppfattar det nya regelverket K3, vilka frågor, problem eller oklarheter som 

regelverket medfört och framförallt till vilka de vänder sig till för att få svar på dessa frågor. Det 

finns ett antal grupper som kan hjälpa företagen med dessa frågor, och i förlängningen utveckla 

redovisningspraxis. Därför ville vi genom våra intervjuer be respondenterna att identifiera dessa 

grupper och berätta vilken grupp vars ord väger tyngst i de fall dessa grupper gav olika direktiv. 

Intervjuer har genomförts tills dess att det uppnåtts en mättnad i materialet där svaren tenderat att 

följa de tidigare intervjusvaren och inte bidrar med ny information. 

3.2 Val av metod 

Vi har valt att undersöka bildandet av praxis genom kvalitativa studier, då främst 

personintervjuer och telefonintervjuer. Användningen av intervjuer som undersökningsmetod har 

inneburit att vi har chans att verkligen komma åt att undersöka det vi ämnar. Som alltid vid 

intervjusituationer så finns det dock risker, exempelvis att respondenten blir påverkad av 

intervjuaren under sessionen. Dock anser vi att vi genom intervjuer och kvalitativ metod kan gå 

djupare in på ämnet och ställa följdfrågor vid respondentens svar. Detta skulle vi inte ha 

möjlighet att göra vid exempelvis en enkätundersökning, då den metoden inte lämpar sig när man 

ställer djupa och öppna frågor som kräver mer ingående svar (Saunders, Lewis & Thornhill 2012 

s. 419). Enkäter är annars kända för att vara kostnadseffektiva och ger en möjlighet att få in fler 

svar, men då vi ville ha djup i vårt material valde vi kvalitativ metod. 
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En enkätundersökning hade kanske kunnat ge svar på frågor som om fastighetsföretagen är 

medvetna om K3 och komponentavskrivning, men hade inte på något djupare plan givit oss 

chansen att försöka härleda formationen av praxis. För att besvara våra frågeställningar i denna 

uppsats har vi därför valt att göra en undersökande studie. När undersökande studier genomförs 

finns möjligheten att ha en bred utgångspunkt i undersökningen och allteftersom materialet 

strömmar in kan fokus anpassas. Detta medför en flexibilitet i förfarandet av studien och 

beredskap måste finnas att anpassa studiens riktning om sådant material uppkommer eller om 

man får nya insikter i sin undersökning. Själva syftet med en undersökande studie är att ge en 

ökad förståelse för problem och skeenden som ämnas undersökas (Saunders et al 2012 s.171). Då 

detta stämmer väl överens med syftet för vår uppsats, att studera praxis, genomför vi en studie av 

undersökande karaktär. 

 

Det finns ett flertal sätt att gå tillväga då en undersökande studier genomförs när det kommer till 

insamlandet av materialet. Metoder som kan användas är att undersöka tidigare publicerad 

litteratur, genomföra intervjuer med experter inom de områden som ämnas undersökas, 

genomföra djupintervjuer med individer eller att genomföra intervjuer med fokusgrupper.  Som 

en följd av en undersökande studies natur så får de intervjuer som genomförs en relativt 

ostrukturerad karaktär och intervjuare hamnar ofta i den situationen att de riskerar att bli 

beroende av intervjupersonens engagemang och vilja att dela med sig av sin kunskap (Saunders 

et al 2012 s.171). 

 

Våra intervjuer är av typen semi-strukturerade intervjuer, det innebär att en mall för hur intervjun 

ska genomföras finns, med ett genomgående tema och vissa nyckelfrågor som intervjun baseras 

på. Till skillnad från strukturerade intervjuer där intervjuaren bara ställer förutbestämda frågor 

varvid respondenten svarar i tur och ordning, så blir semi-strukturerade intervjuer mer öppna och 

mer likt ett samtal mellan två parter där utgången inte alltid är lika från fall till fall. Under semi-

strukturerade intervjuer ges möjligheten att ställa följdfrågor och utifrån dessa forma intervjun 

vilket öppnar för diskussion och förklaringar (Saunders et al 2012 s. 374-375, 379). 
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3.3 Etiska hänsynstaganden 

För att försäkra oss om att intervjuerna och det uppkomna datamaterialet behandlas på ett etiskt 

korrekt sätt har vi arbetat utifrån en rad utgångspunkter. Innan själva intervjuprocessen började 

informerade vi respondenterna om vårt syfte med undersökningen, det generella upplägget och 

hur informationen kommer att behandlas. Genom att informera om detta skapas informerat 

samtycke (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002 s. 87). Vi erbjöd respondenterna att vara anonyma 

innan vi inledde intervjun och även efter intervjun var genomförd. Anonymiteten rörde dels de 

själva som individer och dels de företag eller organisationer de representerade. Endast två av våra 

respondenter önskade vara anonyma men vi har valt att anonymisera samtliga och istället 

benämna dem “person 1-9” i den mån de framstår i uppsatsen i form av citat.  

 

Rörande ljudinspelningar som spelats in vid intervjuerna frågade vi om respondenternas tillåtelse 

att spela in intervjun och vi förklarade vårt syfte med inspelningarna och till vad och hur de 

skulle komma att användas. Vi försäkrade att dessa inspelningar kom att behandlas med 

konfidentialitet och endast vi som ansvarar för intervjuerna kommer att ta del av inspelningarna. 

Samtliga av våra respondenter gav tillåtelse till ljudinspelningar av intervjuerna och de flesta 

ansåg inte att materialet var av känslig natur.  

 

Genom att erbjuda anonymitet, tillåtelse om inspelning samt försäkran om att materialet kom att 

behandlas ur ett etiskt perspektiv anser vi att vi uppnått en önskad nivå av konfidentialitet i 

arbetet, vilket Jacobsen (2002:88-89) betonar vid genomförandet etiska studier. 

3.4 Datainsamling 

I vår studie kommer vi att använda oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata är den 

typ av data man får genom att själv genomföra intervjuer eller enkät-undersökningar. 

Sekundärdata är den typ av material som redan är insamlad av någon annan part, exempelvis 

tidigare publicerade teorier undersökningar och litteratur (Saunders et al 2012 s.304). 
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3.5 Primärdata 

Vår primärdata består av den information vi fick då vi genomförde intervjuer med 

förvaltningsfastighetsägare och dess branschorganisation. Dessa intervjuer består av både 

personintervjuer och telefonintervjuer. Huvuddelen av våra intervjuer är telefonintervjuer då den 

metoden har många fördelar. Att få access till företag och personer kan vara ett stort hinder men 

även andra problem såsom kostnads- och tidsmässiga kan överkommas genom att genomföra 

telefonintervjuer (Saunders et al 2012 s.404). Samtliga av våra intervjuer har spelats in som 

ljudinspelningar, Jacobsen et al beskriver detta som den mest kompletta metoden att registrera 

intervjuer (Jacobsen et al 2002 s. 219). Syftet med inspelningarna är att låta intervjuaren fokusera 

på ämnet och dynamiken i samtalet och samtidigt producera ett datamaterial med en högre 

detaljrikedom än om enbart skriftliga anteckningar förts under intervjun (Kvale & Brinkman 

2009 s. 194-195). Att ha i åtanke är att respondenter ställer upp på sin egen arbetstid eller fritid 

utan någon form av ersättning och då är alltid access, tidsåtgång och kostnad för både den som 

intervjuar och de som blir intervjuade viktiga faktorer att ta hänsyn till. Vi önskade även att få en 

stor geografisk spridning på de företag vi intervjuade för att ge oss själva goda möjligheter till 

vidare analys av det empiriska materialet och den enda praktiskt genomförbara möjligheten till 

detta vara att genomföra telefonintervjuer. 

 

Samtidigt som det finns fördelar med att genomföra intervjuer via telefon finns även nackdelar. 

Den personliga interaktionen mellan intervjuare och den som blir intervjuad är ytterst viktig när 

det kommer till kvaliteten på det producerade materialet. Vid en telefonintervju fås inte samma 

personliga kontakt med den som intervjuas och samtalet får inte ett lika naturligt samtal mellan 

parterna. Vidare försvinner chansen att observera de ickeverbala signaler och kroppsspråk som 

upptäckas vid en personintervju. Den personliga kontakten möjliggör även att den som blir 

intervjuad öppnar upp mer och ger mer utförligare svar än vid telefonintervjuer (Saunders et al 

2012 s. 404-405). Med bakgrund ovannämnda anledningar har vi genomfört en personintervju i 

ett försök att utveckla det empiriska materialet och komplettera våra telefonintervjuer. 

 

Efter intervjuerna genomförts har ljudinspelningarna transkriberats, detta har gjorts för att 

underlätta analysarbetet då det ger möjligheten att snabbt kunna ge en överblick av långa 
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intervjuer och för att sedan kunna jämföra intervjuer med varandra. Vidare är transkriberingarna 

en garant för att man inte missat något i ljudinspelningarna (Jacobsen et al 2002 s. 220). 

 

Själva urvalet av företag skedde genom att vi läste årsredovisningar från vilka vi ansåg som 

möjliga kandidater på företag som skulle införa K3. Det innebar att vi kunde bortse från de 

företag som angivit i sin årsredovisning att de använder sig av IFRS-standard i sin redovisning, 

då dessa inte är berörda av det nya regelverket K3. Därefter tog vi kontakt med de utvalda 

företagen via mail för bekräftelse av att de påverkas av K3 samt förfrågningar om intervjuer. I 

förfrågan förklarades att vi genomförde en kandidatuppsats angående det nya regelverket K3. 

Vårt urval blev därför beroende av de respondenter som själva valde att medverka, då vi inte 

erhöll svar från alla de företag vi kontaktade. Företagen erbjöds möjligheten att vara anonym om 

så önskades och även att erhålla frågeställningarna i förväg. Dessa möjligheter gavs utifrån etiska 

överväganden. Det är viktigt att de som deltar i en studie får erhålla full information och av fri 

vilja kunna välja om de vill delta eller ej (Jacobsen 2002 s. 484). De flesta av respondenterna 

önskade att få ta del av vår grundmall för frågorna till intervjun i förväg vilket innebar att de hade 

möjligheten att förbereda sig. 

3.6 Sekundärdata 

Vår sekundärdata består av uttalanden och publicerad rådgivning från revisionsbyråer och 

branschorganisationer. Vidare har vi använt oss av böcker i redovisning och institutionell teori, 

publicerade vetenskapliga artiklar, samt artiklar från tidningen Balans vilken publiceras av 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Uttalanden och publikationer från BFN har även 

använts för att utvidga vår förståelse och ge inblick i ämnet och vara till stöd för vårt empiriska 

material. En grund för vår undersökning är den forskning som presenteras i boken Etiken & 

Normerna (1985) av Sten Jönsson. 
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3.7 Reliabilitet och Validitet 

Eftersom semi-strukturerade intervjuer inte kan standardiseras på samma sätt som strukturerade 

intervjuer eller enkäter uppkommer frågor rörande materialets reliabilitet. Reliabilitet för 

kvalitativ metod innebär att liknande frågor och undersökningar som vår skulle generera liknande 

resultat oberoende av vem som genomför undersökningen. Vidare kan materialet påverkas av 

partiskhet om det förekommer i någon av parterna. Dels kan intervjuaren införa partiskhet i 

materialet genom att ställa ledande frågor eller på annat sätt påverka respondenten och styra den 

att svara såsom intervjuaren önskar. När det kommer till partiskhet hos respondenten och de svar 

den ger kan det ta sin form i att respondenten avstår från att utveckla vissa svar eller att den väljer 

att utelämna information. Detta är särskilt viktigt i de fall frågorna under intervjun kan uppfattas 

som känsliga på något sätt (Saunders et al 2012 s. 380-381).  

 

Validiteten i intervjumaterialet uppnås genom att möjligheten att utveckla frågor finns, och det 

går även att besvara frågor som respondenten har. Om en fråga eller svar uppfattas som oklar i 

semi-strukturerade intervjuer kan respondenten be om förklaringar och på så sätt undvika 

eventuella misstolkningar som kan leda till felaktiga svar på intervjufrågorna (Saunders et al 

2012 s. 384). Eftersom vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer hade vi även möjligheten 

att ändra frågor eller vidareutveckla vissa områden i våra intervjuer allt eftersom vi genomförde 

fler och fler intervjuer, de anpassades till viss del för att förtydliga vissa svar där så behövdes.	    
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4.	  Framställning	  av	  studien	  
4.1 Presentation av respondenter 

I den genomförda studien ingår 8 personer som innehar en ekonomirelaterad befattning på ett 

förvaltningsfastighetsföretag, samt en jurist på branschorganisationen Fastighetsägarna. Totalt är 

det 9 intervjuer som genomförts. Då några av de intervjuade önskade vara anonyma, har vi valt 

att anonymisera samtliga deltagande, för att få en mer likartad struktur på presentation av det 

material som samlats in. De personer som arbetar på fastighetsföretagen återfinns från Malmö i 

söder till Luleå i norr, runt om i landet. Den gemensamma nämnaren är att de företag de 

representerar ska börja använda sig av K3 vid årsskiftet 2013/2014. Vissa av företagen är 

allmännyttiga bostadsföretag och andra är privatägda bolag. 
 

I följande avsnitt av vår uppsats kommer vi att presentera material från intervjuerna med de 8 

personer som arbetar på fastighetsföretagen först, medan materialet från intervjun med juristen på 

Fastighetsägarna kommer presenteras under avsnittet Branschorganisationerna. 

 

Personer som intervjuats, deras yrke samt år de arbetat på nuvarande positionen i företaget: 

Person 1. Redovisningsansvarig, civilekonom. 5 år på positionen. 

Person 2. Ekonomichef, civilekonom. >1 år på positionen. 

Person 3. Ekonomichef, civilekonom. 5 år på positionen. 

Person 4. Ekonomichef/controller, ekonom. 15 år på positionen 

Person 5. Ekonomichef, civilekonom. 5 år på positionen 

Person 6. Administrativ chef, civilekonom. 2 år på positionen. 

Person 7. Vice VD, civilekonom. 7 år på positionen 

Person 8. Administrativ chef, civilekonom. 15 år på positionen. 

Person 9. Jurist, Fastighetsägarna. 

Intervjuguider återfinns som bilaga 1 & 2. 

 

En majoritet av representanterna på fastighetsföretagen meddelade initialt att de ännu inte 

kommit särskilt långt i arbetet med K3. Vissa uttryckte även oro i att inte kunna svara på våra 
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frågor samt undrade om andra vi intervjuat kommit längre i sitt arbete. Alla kände dock till mer 

eller mindre övergripande vad det nya regelverket K3 innebar och hade tagit del av diskussionen 

kring komponentavskrivning. Intresset för det nya regelverket skilde sig däremot, där somliga 

uttryckte att de läste all information de kunde få tag på gällande K3, medan andra visade sitt 

ointresse genom att konstatera “vi ska försöka att göra det så lindrigt som möjligt för oss.” 

(Person 7, 2013). 

4.2 Allmänt om K3 och komponentavskrivning 

Åsikter kring det nya regelverket och komponentavskrivning är till viss del olikartade. Men även 

då regelverket är nytt och inte ännu trätt i kraft, tycks de flesta ha hunnit sätta sig in i regelverket 

och skaffat sig en uppfattning kring det. Det finns dels de som helt och hållet avfärdar det nya 

regelverket och komponentavskrivning, dessutom beskriver avskrivningar som det mest 

ointressanta i fastighetsbranschen. “Personligen tycker jag att det är rent svammel, helt 

ointressant. Och ja det är bara slöseri med tid kan man säga.” (Person 7, 2013). 
 

Skepticism uttrycktes i flertalet fall men samtidigt fanns en önskan om att avvakta och se hur det 

kommer bli i praktiken när de väl infört regelverket och modifierat sitt system i enlighet med 

reglerna. “Det man kan ifrågasätta är ju dels om det hjälper oss, om det underlättar så att säga 

redovisningen för oss eller, om den blir mer exakt. Jag är inte helt övertygad än utan det måste vi 

se vad konsekvenserna blir.” (Person 5, 2013). “Det är ju frågan om våra anläggningsregister 

som det ser ut idag går att använda när vi har komponentavskrivning och vad leverantörerna av 

registret kan förändra, eller om vi måste byta system helt och hållet.” (Person 1, 2013). 

 

Ett återkommande tema från respondenternas håll i samtliga intervjuer var att påtala den initiala 

administrativa börda och merarbete som implementeringen av regelverket innebär för företagen, 

och då främst just komponentavskrivningsdelen av K3. “Det är väl klart att en första känsla är 

att det blir mer jobb, till en början.” (Person 2, 2013). “Jag skulle väl egentligen säga att jag är 

lite, jag tycker det är bra på ett sätt att det är säkert till viss del kanske ger en mer rättvisande 

bild, men jag tror inte att den arbetsbördan det innebär kommer ge lika mycket, alltså jag tror 

det smakar mindre än vad det kostar!” (Person 3, 2013). 
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Det fanns även positiva tankar kring regelverket och hopp om att det skulle bli väldigt användbart 

i framtiden när det initiala merarbetet var genomfört. “Framåt så tror jag att det är ett mycket bra 

regelverk. Det blir ju inte dom här underhållstopparna fram och tillbaka utan det blir ju mer en 

utsmetad vad ska man kalla det, avskrivningsunderhåll eller hur man vill se framgent “ (Person 4, 

2013). 

4.3 Informationsflödet 

Hur har information angående det nya regelverket spridits? När det gäller information angående 

K3 och komponentavskrivning har samtliga intervjuade erhållit upplysningar från sina revisorer. 

Deras roll kommer därför avhandlas under avsnittet 4.4 Revisorernas betydelse. Information från 

BFN, riktlinjer från branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna samt genom olika 

sorters nätverk har också förekommit i olika utsträckning hos bolagen, och dessa aktörer kommer 

även de tillägnas egna avsnitt. Förutom kommunikation via revisorerna personligen, har utskick 

via mail i form av nyhetsbrev från exempelvis BFN också påtalats. Vissa av respondenterna har 

även deltagit i kurser, seminarier och föreläsningar. Det är då branschorganisationen SABO eller 

de större revisionsbyråerna som hållit i de utbildande evenemangen. 

 

I viss mån har de intervjuade på eget initiativ införskaffat sig information kring K3. Det kan ha 

skett dels genom diskussioner med andra fastighetsföretag, eller genom inläsning av artiklar i 

exempelvis Balans. “Dels så har vi ju en branschorganisation som heter SABO som har arbetat 

ganska mycket med att ta fram rekommendationer, Fastighetsägarna har tagit fram en del 

rekommendationer, vi har naturligtvis fått olika typer av kurser, och dom stora revisionsbyråerna 

har haft rätt mycket informationsträffar och liknande kring det här regelverket som vi också tagit 

till oss, sen har vi läst artiklar i tidningar, det har skrivit rätt mycket i Balans.“  Person 3 (2013) 

beskriver hur denne tillgodogjort sig information angående K3. 

4.4 Revisorernas betydelse 

Som tidigare nämnts redogjorde samtliga 8 respondenter att de erhållit upplysningar kring K3 av 

de revisorer de har kontakt med. I vissa fall har revisorerna informerat om det kommande 

regelverket i flera år. “Från början är det från våra revisorer, det är väl en 3-4 år sen”, person 4 
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(2013) svarar på varifrån de erhållit information angående K3. Revisorernas roll i frågor om hur 

K3 ska implementeras väger tungt hos många av de personer som intervjuats. När det diskuterats 

vem som har sista ordet ifall de skulle erhålla olika direktiv från olika aktörer säger person 1 

(2013) “då skulle vi nog vända oss till våra revisorer i första hand, för det är ju de som kommer 

göra bedömningen sen.” Person 4 (2013) tycks vara inne på liknande resonemang. “..det är ju 

våra revisorer som ska vägleda, revisorerna ska ju också godkänna det..” “Våra revisorer 

kommer att hjälpa till vid oklarheter.” Person 8 (2013) berättar hur de kommer lösa eventuella 

oklarheter eller frågor med regelverket. 

4.5 Betydelsen av nätverk 

Begreppet nätverk har varit återkommande i alla intervjuer. Ordet har dock getts olikartad 

innebörd. Det har varit fråga om både formella och officiella nätverk samt informella nätverk 

bestående av gamla kollegor eller bekanta som kan kontaktas för råd. “Kollegor i branschen ska 

man inte att underskatta, hur andra löser sina problem. Det är ett nätverk inom Sverige där vi 

ringer varandra så att säga med lite olika frågor..”  Person 5 (2013) berättar vem personen 

kontaktar ifall det uppkommer problem med implementeringen av K3. “...det nätverk man själv 

är med i, det är ganska duktiga ekonomer så då kan man ringa runt och bolla med andra hur de 

ser på saken och sen så är det väl våra revisorer och även till viss del SABO kanske. Men jag tror 

själv att jag främst skulle vända mig till nätverket och revisorerna.” Person 6 (2013) resonerar 

kring hur uppkomsten av frågor eller problem kring regelverk kan lösas.   

 

Formella nätverk som namngivits har varit dels ”Mälardalsekonomerna” och nätverk för 

allmännyttiga bostäder i Skåne. ”Mälardalsekonomerna” består av ett antal större allmännyttiga 

bolag i Mälardalsregionen där ekonomicheferna träffas några gånger om året för att diskutera 

frågor rörande deras verksamhet. Det skånska nätverket tycks fungera i stort på samma sätt. “Vi 

har ett nätverk som där vi allmännyttiga bolag i Skåne till exempel där vi träffas en del och 

diskuterar, och som sagt olika typer av sammankomster som sagt diskuterar de frågorna man 

har. Olika frågor och hör vad andra gör.” Person 3 (2013) svarar på vilka de vänder sig till vid 

uppkomsten av svårare frågor. 
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4.6 Personligt inflytande på praxis 

Då vi frågat om vilka förebilder eller aktörer som är av stor betydelse vid frågor av redovisning i 

fastighetsbranschen är det endast ett namn som kom på tal i flera intervjuer, oberoende av 

varandra, och det är Bo Nordlund. Han är tekn. doktor, redovisnings- och värderingsspecialist för 

fastigheter, medlem i FAR och aktiv med artiklar i Balans (BREC 2006). 

 

“Bo Nordlund som är en liten guru i den här branschen “ (Person 4, 2013). I ett fall användes till 

och med begreppet guru, när Bo Nordlund kom på tal. En annan respondent nämnde direkt Bo 

Nordlund när vi undrade vem som de främst skulle lyssna på om de ställdes inför svårigheter med 

det nya regelverket. “Bo Nordlund som ni kanske känner till som är stor, han har skrivit väldigt 

mycket kring K3 och framförallt komponentavskrivning, han har vi en viss dialog med och hans 

kunskap värderar vi väldigt högt” Person 3 (2013) berättar om vem som har extra tyngd vid 

svårare frågor inom redovisning i fastighetsbranschen. 

4.7 Branschorganisationerna 

Det är branschorganisationerna som har tagit de första stegen i arbetet med att tolka regelverket 

och vidareförmedla dessa regeltolkningar till sina medlemmar. SABO och Fastighetsägarna har 

tillsammans arbetat med att ta fram riktlinjer gällande hur företagen ska tolka de kommande 

regelförändringar. Detta i syfte att uppnå kongruens mellan företagen och skapa en så god 

lägstanivå som möjligt redovisningsmässigt (SABO & Fastighetsägarna Sverige 2012). Det har 

framgått under intervjuerna att branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna spelar en 

viktig roll som en mellanhand mellan BFN och fastighetsföretagen. Framförallt SABO har varit 

aktiva när det kommer till att vidarebefordra informationen genom att ansvara för 

informationsmöten, seminarier och föreläsningar kring regelverket K3 i vilka deras medlemmar 

deltagit. “Självklart via SABO då som är våran branschorganisation“ Person 4 (2013) berättar 

var informationen i första hand kommit ifrån. 

Genomgående har våra respondenter uppgivit att de har en god och uppskattad kontakt med sina 

branschorganisationer där de har möjlighet till dialog angående problem eller oklarheter och även 

diskutera lösningsförslag som företagarna själva kommer med. 
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I likhet med sina medlemmar framkommer en negativ inställning till det nya regelverket då inga 

direkta fördelar kan ses med förändringarna, men däremot ett flertal nackdelar, framförallt den 

administrativa börda som komponentmetoden medför. Från Fastighetsägarnas sida kan de heller 

inte se att det är någon som efterfrågar den här typen av information som framkommer genom 

användningen av komponentavskrivning. Då frågan framfördes till BFN, om användarna av 

informationen efterfrågade den här typen av information, hade detta inte utretts och det fanns 

svårigheter identifiera vem som skulle kunna tänkas vara intresserade av informationen. “I mångt 

och mycket så är det ingen som frågar efter informationen.〚...〛Vi frågade om de frågat 

användarna om de ville ha den här informationen och de hade de inte gjort liksom. Man hade 

svårt att klargöra vilka användarna som frågar efter informationen är, det vet vi inte alls.” 

(Person 9, 2013). 

 

I intervjun med Fastighetsägarna betonar de att när de själva inte kan lösa ett uppkommet 

problem eller andra oklarheter internt, har BFN varit behjälpliga att besvara de frågor som 

branschorganisationerna kommer med i den mån BFN kan svara. Branschorganisationerna 

samarbetar även med revisionsbyråerna, dels när det kommer till att, i likhet med BFN, besvara 

frågor och oklarheter. Samtidigt har de även representanter i de redovisningsgrupper som SABO 

och Fastighetsägarna utformat för att ta fram de aktuella K3-riktlinjerna.  

4.8 BFN 

Det är BFN som har utformat regelverket K3 och får således en betydande roll när det kommer 

till de tolkningsfrågor och oklarheter som uppkommit kring regelverket. Dock uppger våra 

respondenter bland företagarna att de inte haft någon direkt kontakt med BFN annat än de 

officiella publikationer och nyhetsbrev som finns tillgängliga eller skickats ut. Person 2 nämner 

att “BFN skickar ju ut nyhetsbrev“. Det har alltså inte förekommit någon dialog mellan företagen 

och BFN utan den dialogen har gått via företagens branschorganisationer. Som tidigare nämnts 

har en dialog kring de problem som branschorganisationerna hittat och även de frågor som 

absorberats genom deras medlemmar förts. 
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5.	  Analys	  
I det begränsade antal fastighetsföretag som vi har intervjuat har vi kunnat urskilja likheter när 

det gäller varifrån informationen om implementering av ett nytt regelbaserat regelverk kommer, 

vilka aktörer som används för att få hjälp vid frågor och även kunnat ana att det finns stort 

personligt inflytande på just tolkning av regelverk inom redovisning i fastighetsbranschen.  

 

De isomorfiska mekanismerna, tvingande, imiterande och normativa, som behandlas inom den 

institutionella teorin återspeglas väl inom det empiriska material som framkommit under våra 

intervjuer. De påtryckningar som upplevs från företagens sida från de organ som legat bakom 

framtagandet av regelverket K3 har starka likheter med de nämnda isomorfiska mekanismerna. 

Denna typ av yttre påverkningar kan liknas som en blandning av tvingande och normativa 

mekanismer. De är tvingande i och med att de företag som påverkas av regelverkets förändringar 

inte har en frivillighet att följa regelverket eller ej, förutsatt att de vill fortsätta verksamheten. De 

normativa mekanismerna kommer i form av de rekommendationer som revisionsbyråer och BFN 

ger i redovisningsfrågor. De normativa mekanismerna har en stor påverkan på utformningen av 

redovisningspraxis då det är just den här vägledningen vid problem och oklarheter som företagen 

i våra intervjuer har efterfrågat. I och med att regelverket är byggt på principer och är öppet för 

tolkning infinner sig en osäkerhet bland företagen i hur de ska gå tillväga för att implementera 

regelverket. Dels att de håller sig inom ramen för vad som är acceptabelt ur en lagteknisk 

synpunkt men även att de uppfyller de krav som deras revisorer har på redovisningen. Denna 

osäkerhet, vilken är av stor betydelse i dragningen åt isomorfism, återspeglas i våra intervjuer och 

det finns en vilja att göra som andra företag gör.  
 

Ett återkommande tema under intervjuerna har varit att de just söker en samverkan med andra 

företag för att på så sätt få en likhet på problemlösningen inom branschen, vilket även är 

branschorganisationernas eftersträvan. Här kommer den imiterande mekanismen in. Företag som 

verkar ligga i framkant när det gäller implementeringen har fått uppmärksamhet och efterföljare 

bland företag som inte hunnit särskilt långt i implementeringen ännu. Utifrån vårt material kan vi 

se att likhet eftersträvas, och det kan härledas till de tre isomorfiska mekanismerna. Från 

företagens sida så vill de uppfylla de normer och krav som kommer utifrån, från exempelvis 
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revisorer och BFN, samtidigt som företagen eftersträvar en likhet med andra företag inom 

branschen. 

 

En annan intressant upptäckt är att de regler i regelverket K3 som handlar om 

komponentavskrivning inte tycks vara välkommet eller önskat från varken branschorganisationer 

eller företagen själva. Det hävdas till och med från branschorganisationens håll att informationen 

överhuvudtaget inte efterfrågas, av någon. Av Eriksson-Zetterquist (2009) kan vi utläsa att aktivt 

deltagande bland de som påverkas av förändringar är grundläggande för att förändringar och 

reformer ska få fäste inom organisationerna. På den punkten är teorin i linje med praktiken i och 

med de tvingande bestämmelserna att förhålla sig till det nya regelverket. Däremot påpekas det 

att förändringar kan stöta på problem då de som påverkas av förändringen inte anser att 

förändringen är en bra lösning på problemet. Eftersom alla våra respondenter, så när som på en, 

generellt sett är skeptiska till förändringen, med åsikter från förbehållet skeptiska till direkt emot 

komponentmetoden, ifrågasätter vi, utifrån vårt material, om det nya regelverket har en acceptans 

inom den studerade branschen.  

 

En ytterligare risk som kan förhindra en förändring som vi kan skönja i vår studie är åsikten att 

komponentmetoden inte ger någon användbar eller efterfrågad information med kommentarer 

som “det som är mest ointressant i ett fastighetsbolag är hur mycket avskrivningar de gör” 

(Person 7 2013). Detta ger oss intrycket av att de från företagens sida anser sig veta bättre och ha 

mer insikt i sin egen organisation än de som utformat regelverket, vilket är i linje med argument 

från Eriksson-Zetterquist (2009). 

 

Eftersom det enligt vår studie verkar finnas en skepsis mot regelverket och komponentmetoden 

kan det diskuteras huruvida de inte har viljan att engagera sig i att utveckla praxis eller om de 

istället bara köper den lösning som föreslås av revisorerna. Brist på tid och resurser i kombination 

med den bristande acceptansen för regelverket kan göra att företagen försöker att göra det så 

lindrigt som möjligt för sig själva. Att göra det så lindrigt som möjligt nämns återkommande 

under våra intervjuer. 
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Jönsson (1985) upptäckte i sin studie att nätverk och kåranda är något som tycks vara utmärkande 

för yrkesgruppen revisorer. Ekonomichefer ansågs däremot inte ha samma sorts organisering och 

sammanhållning. Kanske har detta ändrats på 30 år. Flertalet av våra respondenter var just 

ekonomichefer, och många talade om vikten av nätverk, både formella och informella sådana. 

Det har inom institutionell teori forskats om hur viktig den sociala kulturen och miljön inom 

redovisningsområdet är, för att stärka legitimiteten i redovisningen. Likaså är den tredje av de 

isomorfiska processerna den normativa processen, som syftar till att förklara hur normativa 

påtryckningar påverkar olika yrkesroller och grupper.  

 

Inom fastighetsbranschen tycks nätverk vara av stor betydelse, både för hur problem löses och av 

social karaktär. Flera nätverk har uppmärksammats i vår studie, där träffar äger rum flera gånger 

om året, både för att socialisera och diskutera kring aktualiteter inom branschen. Att få veta hur 

andra företag i branschen utför saker är viktigt, och det kan förknippas med den andra 

isomorfiska processen, imiterandet, som beskrivs av DiMaggio & Powell (1983). Beteenden som 

ledande företag i branschen har, imiteras av de andra för att upprätthålla legitimitet, 

konkurrensfördelar och förtroende. Utifrån våra intervjuer kan det ses som att den imiterande 

mekanismer och därigenom aktioner, åsikter och tankar från andra ekonomichefer och 

redovisningskunniga i fastighetsbranschen, är väldigt viktiga när det kommer till hur problem 

inom redovisning löses. Ett avstamp för hur praxis inom fastighetsbranschen skapas kan absolut 

tänkas komma ifrån nätverkande inom branschen. 

 

DiMaggio & Powell (1983) nämner att normer och synen på professionalism för olika 

yrkesgrupper oftast skapas redan under universitetstiden. Ofta har personer med likartad 

utbildning samma synsätt och tar därför likartade beslut. Det innebär att det redan tidigt i 

karriären blir fast förankrat hur yrkesgrupper ska bete sig, och det är sedan något som befäst än 

starkare i exempelvis framtida yrkesnätverk. Universitetet kan därför ses som en stark institution 

inom normskapande hos ekonomstudenten, och kanske kan universitet även indirekt påverka 

praxis som är förknippad men yrkesgruppen ekonomer. De respondenter vi pratade med hade 

samtliga genomgått ekonomutbildning. Det kan tänkas att de normer som skapats redan under 

universitetstiden skapar en sammanhållning även mellan de ekonomer som jobbar inom 

fastighetsföretagen och de ekonomer som jobbar som revisorer, då de kan tänkas ha erhållit 
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liknande ekonomutbildning. Det skulle i sin tur kunna innebära att metoder och idéer sprids 

lättare från exempelvis revisorerna till de ansvariga på ekonomiavdelningen på företagen. 

 

I den mån som företagen är med och påverkar utformandet av redovisningspraxis så är de 

begränsade i det avseende att de är tvingade att förhålla sig till ett visst ramverk. Företagen är 

tvingade att använda sig av komponentavskrivning och måste följa ett visst angivet upplägg på 

hur de ska gå tillväga vid implementeringen av regelverket. Men så länge de befinner sig inom de 

av BFN bestämda ramarna, så är de fria att tolka regelverket som de vill. Därmed har företagen 

på så sätt inte fritt möjligheten att själva utforma den praxis som de själva anser tillräcklig och 

lämplig för området på det mer övergripande planet utan den påverkan som företagen har på 

praxis håller sig på en något mindre detaljnivå inom definierade ramar. 

 

Det har framkommit i våra intervjuer att det är revisorerna som är de mest betydelsefulla och i 

förlängningen den aktör som har störst inflytande över företagens agerande. På frågan om vilka 

aktörer som får det sista ordet och vems ord som väger tyngst när det gäller 

meningsskiljaktigheter mellan involverade aktörer är det entydigt att revisorerna drar det längsta 

strået. Vi har under våra intervjuer bett våra respondenter att svara på frågan vems råd de skulle 

följa om olika aktörer kommer med olika lösningsförslag på ett problem. Här har revisorerna ett 

tydligt övertag och samtliga respondenter har angivit revisorerna som de som får sista ordet i 

frågan, ofta med kommentaren att ”de är ju ändå de som ska godkänna det senare”. Detta 

betonar den oerhört starka institutionella position som revisorerna åtnjuter på området, men som 

samtidigt lyfter fram en rad intressanta frågeställningar. 

 

Inom fastighetsbranschen så har Bo Nordlund en särställning och han kan liknas med en 

enmansinstitution. Av en respondent beskrevs Nordlund till och med som en guru i branschen. 

Han fungerar som en respekterad auktoritet på området, vilket kan liknas med de auktoriteter som 

Sten Jönsson (1985) fann i sin studie. Genom denna auktoritativa position har han möjlighet att 

påverka företagen i hur de använder sig av regelverket. Han konsulteras av branschorganisationer 

och företag, medverkar i informationsföreläsningar och skriver regelbundet i den betydelsefulla 

och respekterade facktidningen Balans. I och med att Bo Nordlund är en sådan auktoritet inom 

den här branschen så finns möjligheten att redovisningspraxis utvecklar sig olika från bransch till 
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bransch. Tanken på att praxis skapas olika från en bransch till en annan, ger indikationer på att 

det möjligen behövs branschspecifika regelverk.  

 

Det finns tendenser att ett flertal institutioner existerar inom redovisning. Som framkommit under 

våra intervjuer anser företagarna själva att de har en påverkan på hur de tolkar och implementerar 

regelverket K3. Revisorerna utgör en stor och betydande institution, BFN finns såklart med i 

diskussionen om än mer i kontakten med branschorganisationerna än direkt med företagen. 

Branschorganisationerna har en viktig roll när det kommer till att informera och att hjälpa 

företagen snarare än att vara de som får sista ordet i en tvistefråga. Vidare så har det framkommit 

att enskilda personer som Bo Nordlund har en inverkan på företagen och 

branschorganisationerna, och möjligt även revisorerna, vilket gör att även han bildar en 

institution inom området. 

 

Som påpekats av Deephouse & Suchman (2008) så är det viktigt att identifiera vilka aktörer inom 

ett givet fält som har auktoriteten att ge legitimitet åt andra organisationer. Utifrån vår egen 

studie och den bransch vi studerat anser vi att revisorerna är den institution som besitter den 

största auktoriteten när det kommer till att ge legitimitet åt företagen. Eftersom revisorerna är de 

som har makten att bedöma redovisningen som godkänd eller ej så får företagen automatiskt 

incitament till att tillfredsställa de krav som revisorerna ställer på redovisningen. Denna auktoritet 

ger revisorerna som institution en särställning inom området och de har möjligheten att utifrån 

denna maktposition styra utvecklingen av redovisningspraxis i den riktning de anser önskvärd. 
 

Revisorerna är en viktig grupp som tycks ha tolkningsföreträde inom redovisningsfrågor, att 

nätverka och diskutera fastighetsföretag emellan tycks skänka trygghet och experten Bo 

Nordlund är en person många ser upp till och lyssnar på. Kanske kan man till och med dra det så 

långt att säga att Bo Nordlund representerar en elit inom redovisning i fastighetsbranschen? Väl 

medvetna om att våra resultat baseras på ett begränsat urval samt att resultatet är 

branschspecifikt, så är praxis inom redovisning, som tidigare konstaterat, skapat med avsaknad av 

beslutande organ, är till stora delar normstyrt och är ofta förknippat med god redovisningssed. Att 

revisorerna då skulle ha stort inflytande är inte särskilt oväntat. Sett ur den institutionella teorin 

och då främst ur DiMaggio & Powells (1983) isomorfiska processer så kan den första processen, 
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den tvingande, framstå förklarande. Företagen rättar sig efter samhällets och intressenternas krav, 

och den externa revisorn är den som intressenterna ska kunna lita på ger dem korrekt information 

och legitimerar den information som kommer från företagen. 

6.	  Slutsats	  
Praxis är ett vedertaget begrepp inom redovisning. Redan i propositionen till BFL står att god 

redovisningssed hämtas ur praxis och normgivande organ. Men redovisning och skapandet av 

praxis kan inte på något sätt ses som ett rent tekniskt begrepp. Hur praxis skapas tycks mycket 

bero på den sociala miljö som finns, och de aktörer som kom att bli institutioner i sammanhanget.  

 

Revisorerna, formella och informella nätverk och kanske även redan ekonomutbildningarna har 

en institutionell innebörd som blir betydande för hur praxis skapas, i alla fall inom 

fastighetsbranschen. Med den begränsade arena som fastighetsbranschen innebär så har även 

personligt inflytande i form av expertis från Bo Nordlunds sida också kunnat härledas ha stor 

inverkan på hur praxis kan komma att skapas. Dock skall uppmärksammas att K3 och dess 

komponentavskrivning som är betydande för fastighetsföretagen inte kan ses som populärt, 

varken bland företagen eller branschorganisation. Det kan då antas att det utrymme som finns för 

skapandet av praxis vid ett principbaserat regelverk har sina begränsningar i form av de ramar 

som sätts från bestämmande organ, i detta fall BFN. 

 

Av de resultat som framkommit under våra intervjuer så anser vi att revisorerna är den mest 

betydelsefulla institutionen när det kommer till hur redovisningspraxis formas. Visserligen är de 

bara indirekt med i utformandet av i det här fallet regelverket K3 genom deras representation som 

en av många parter inom BFN vilka tagit fram regelverket. Däremot när det kommer till tolkning 

och implementering av regelverket så tyder resultatet från våra intervjuer på en unik 

maktposition, vilken de besitter då de har möjlighet att forma den redovisningspraxis som senare 

utförs av företagen. Detta medför att revisorerna har en förmåga att influera praxis på ett sätt som 

andra institutioner som kan påverka praxis inte förefaller besitta i samma utsträckning. Därför 

anser vi att våra resultat tyder på ett liknande maktförhållande inom utvecklandet av 

redovisningspraxis som Sten Jönsson identifierade i sin studie av ämnet. Från den institutionella 
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teorin kan förklaringar hämtas till varför revisorerna förefaller ha denna särställning genom att 

revisorskåren besitter auktoriteten att kunna ge legitimitet åt andra organisationer. Detta leder till 

att företag får incitament att rätta sig utefter de råd som revisorerna ger i utbyte mot denna 

institutionella legitimitet. 

 

De tre isomorfiska mekanismerna, tvingande, imiterande och normativa, som tas upp i den 

institutionella teorin anser vi har en reell påverkan på hur redovisningspraxis skapas. Från 

företagens sida så vill de uppfylla de normer och krav som kommer utifrån, från exempelvis 

revisorer och BFN, samtidigt som företagen eftersträvar en likhet med andra företag inom 

branschen. Den osäkerhet som råder vid ett nytt regelverk bäddar för både den imiterande och 

den normativa isomofiska processen. 

 

Det har framkommit i vår studie att företagen och branschorganisationer inte än så positivt 

inställda till det nya regelverket. Framförallt har kritiken riktas mot komponentmetoden samtidigt 

som det har belysts i vårt teoriavsnitt att det är fördelaktigt om samtliga parter ser förändringen 

som fördelaktig. Därmed kan det ifrågasättas hur BFN gått tillväga med införandet av 

regelverket. Men att arbeta mer med att betona de fördelar som komponentmetoden medför och 

förklara varför förändringen görs, skulle kanske kunna bidra till att komponentmetoden får ett 

bättre mottagande och får det önskade genomslaget bland företagen. En begränsning med vår 

uppsats är dock att vi valt att inte undersöka remissförfarandet. 

 

Vårt teoretiska bidrag inom redovisningsområdet genom denna uppsats är användbarheten av 

praxis för att förstå utvecklingen av ett principbaserat regelverk som K3. Vi har ämnat ge bättre 

förståelse av praxis genom kombinationen av institutionell teori, isomorfism och legitimitet.  
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6.1 Fortsatt forskning 
Det finns många uppslag för fortsatt forskning på ett regelverk som ännu inte trätt i kraft. Att 

undersöka exempelvis hur komponentavskrivningspraxis kom att se ut efter införandet vid 

årsskiftet torde ha uppslag att bli mycket intressant. Även att utforska 

komponentavskrivningarnas effekt på den finansiella redovisningen efter implementeringen av 

K3 är tänkvärt som forskningsämne. 

 

Eftersom vi i vår studie enbart har fokuserat på företagen och dess branschorganisationers del i 

utvecklingen av redovisningspraxis vore det intressant att genomföra vidare studier där 

revisorernas och BFN:s syn på situationen utforskas. Hur de uppfattar sin del i utvecklingen av 

redovisningspraxis och hur de ser på problematiken kring fastighetsbranschens syn på 

komponentmetoden.  
 

Då vi i vår studie har kunnat identifiera den betydande roll som revisorer har inom bildandet av 

redovisningspraxis, uppkommer intressanta frågeställningar i och med den dubbla roll de besitter. 

Dels genom att vara drivande när det kommer till att utveckla redovisningspraxis och att ge 

rådgivning åt företag på hur de ska sköta sin redovisning samtidigt som det är de själva som 

bestämmer vad som är acceptabel redovisning eller ej. Genom deras konsultverksamhet och de 

inkomster som detta medför, kan de möjligen få andra incitament att driva utvecklingen och 

kontrollen av redovisningen i en annan riktning än om de vore den rent neutrala och oberoende 

part de ska vara.  
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Bilaga	  1. 
	  
Intervjuguide	  förvaltningsfastighetsägarna	  
	  
	  
● Berätta lite om dig själv! Vad har du för utbildning och yrkesbakgrund? 

● Vilket är ditt ansvarsområde på företaget? 

● Vilka sorts fastigheter äger ert företag? 

● Varifrån har ni erhållit information rörande regelverket K3? 

○ Exempelvis Branschorganisation, redovisningsrådgivning, revisorer, tidningen 
Balans etc. 

● Vilka slags direktiv eller instruktioner har ni tagit del av i den mottagna informationen? 

● Har det uppkommit frågor eller oklarheter i hur ni ska använda regelverket? 

○ Allmänna frågor eller mer specifika, ge gärna ett exempel! 

● Till vem vänder ni er för att få svar på dessa frågor? 

○ Om flera aktörer, rangordna gärna i vilken ordning ni vänder er till dem. 

● Har ni påbörjat implementeringen av K3 i ert företag? 

○ Om ja, på vilket sätt? 

○ Om nej, när planerar ni att börja? 

● Har ni stött på några problem eller oklarheter vid själva implementeringen? 

● Hur upplever ni de nya reglerna angående komponentavskrivningar i K3? 

● Tror ni att komponentmetoden kommer ge en mer rättvis bild av era fastigheter än vad 
tidigare metoder gjort? 

● Vilka för- respektive nackdelar finns med komponentavskrivningar för ert företag? 
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Bilaga	  2. 
 Intervjuguide branschorganisation 	  

• Berätta lite om dig själv! Vad har du för utbildning och yrkesbakgrund? 
 

• Vilket är ditt ansvarsområde på Fastighetsägarna? 
 

• Hur uppfattar ni det nya regelverket? 
 

• Varifrån har ni fått information angående regelverket K3? 
 

• Som det ser ut i dagsläget, kan ni besvara de frågor som fastighetsägarna kommer med till 
er, så att både ni och fastighetsägarna känner sig nöjda? 
 

• Har ni på något sätt varit med och påverkat framtagningen av de nya regelverket? 
 

• Tycker ni att era synpunkter angående regelverket har blivit hörda? 
 

• Känner ni att ni kan påverka hur företagen tolkar och implementerar regelverket? 
 

• Hur går ni tillväga för att informera era medlemmar om de förändringar som kommer av 
K3? 
 

• Har det uppkommit frågor eller oklarheter i hur ni ska tolka regelverket? 
o Allmänna frågor eller mer specifika, ge gärna ett exempel! 

 
• Om ni inte kan svara på vissa frågor som era medlemmar ställer eller om ni har 

funderingar.  
o Till vem vänder ni er för att få svar på dessa frågor? 
o Om flera aktörer, rangordna gärna i vilken ordning ni vänder er till dem. 

 
• Hur upplever ni de nya reglerna angående komponentavskrivningar i K3? 

 
• Samarbetar Fastighetsägarna med några andra än SABO för att ta fram riktlinjer? 

 
• Sammarbetar ni med revisionsbyråer? 

 
• Hämtar ni inspiration till era råd angående komponentavskrivningar i icke-noterade bolag 

från företag som redovisar enligt IFRS? 
 

• Hur tror ni K3 kommer påverka redovisningen för icke-noterade fastighetsföretag? 


