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Sammandrag 
 

Från den 1 januari 2013 är det obligatoriskt för börsnoterade företag som värderar sina 

tillgångar till verkligt värde att använda sig av IFRS 13. Tidigare studier angående hur 

organisationer anpassar sig till införandet av en ny redovisningsstandard är något som saknas. 

Detta trots att en sådan förändring är av betydelse för företagets ekonomistyrningssystem, 

vilket i sin tur är en viktig del av företagets organisation. Utifrån den tidiga institutionella 

teorin har denna studie sökt förklara hur organisationer anpassar sig till en ny 

redovisningsstandard med avseende på relationen mellan en extern redovisningsstandard och 

interna regler och rutiner. Studien har utförts genom att studera hur svenska fastighetsbolag 

har anpassat sig till införandet av IFRS 13, vilket har skett med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet visade att externa resurser så som revisorer och branschpraxis, i form av 

vägledning vid implementering samt osäkerheter, hade en stor betydelse för företagens 

anpassning. 
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Förord 
 

Ett stort tack till våra respondenter som genom att delta i våra intervjuer har gjort denna 

uppsats möjlig. Vi vill även framföra ett tack till vår handledare Gunilla Myreteg som stöttat 

oss under hela processen och alltid kommit med värdefulla synpunkter. Ett tack också till 

medlemmarna i vår seminariegrupp som kommit med konstruktiva och bra opponeringar 

under resans gång. Slutligen vill vi även tacka våra vänner och familjer som tagit sig tid att 

korrekturläsa och ge oss värdefulla kommentarer. 

 

 

Uppsala den 5 juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv Bernard    Jenny Nordin  



	  

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................................. 1 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................ 2 
1.3 Frågeställning ................................................................................................................................ 3 
1.4 Syfte .............................................................................................................................................. 4 
1.5 Disposition .................................................................................................................................... 4 

2 Redovisningsstandarder på området ........................................................................................ 5 
2.1 IAS 40 Förvaltningsfastigheter ..................................................................................................... 5 
2.2 IFRS 13 Värdering till verkligt värde ............................................................................................ 5 

3 Interna förändringar ................................................................................................................. 7 
3.1 Institutionell teori .......................................................................................................................... 7 

3.1.1 Regler, rutiner och institutioner ............................................................................................. 7 
3.1.2 Burns och Scapens (2000) ramverk ....................................................................................... 8 
3.1.3 Teorins begränsningar ............................................................................................................ 9 

3.2 Den interna förändringsprocessen ............................................................................................... 10 
3.3 Sammanfattning av förändringsprocessen ................................................................................... 11 

4 Studiens tillvägagångssätt ..................................................................................................... 12 
4.1 Val av metod ............................................................................................................................... 12 
4.2 Val av respondenter ..................................................................................................................... 13 
4.3 Operationalisering ....................................................................................................................... 15 

4.3.1 Inledning och förändring ...................................................................................................... 15 
4.3.2 Motstånd .............................................................................................................................. 15 
4.3.3 Regler ................................................................................................................................... 16 
4.3.4 Rutiner .................................................................................................................................. 16 
4.3.5 Institutioner .......................................................................................................................... 17 

4.4 Kritiskt tänkande ......................................................................................................................... 18 
4.4.1 Metodkritik .......................................................................................................................... 18 
4.4.2 Reliabilitet och validitet ....................................................................................................... 19 
4.4.3 Källkritik .............................................................................................................................. 20 

4.5 Sammanfattning av studiens tillvägagångssätt ............................................................................ 21 
5 Hur organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard .......................................... 22 

5.1 Resultat av insamlat intervjumaterial .......................................................................................... 22 
5.1.1 Atrium Ljungberg ................................................................................................................ 22 
5.1.2 Corem ................................................................................................................................... 22 
5.1.3 Diös ...................................................................................................................................... 23 
5.1.4 Fastighetsbolaget A .............................................................................................................. 24 
5.1.5 Klövern ................................................................................................................................ 25 
5.1.6 Sagax .................................................................................................................................... 25 
5.1.7 Wihlborgs ............................................................................................................................. 26 

5.2 Sammanställning av intervjumaterial .......................................................................................... 27 
5.3 Sammanfattning av det insamlade materialet .............................................................................. 27 

6 Olika faktorers betydelse för företagens anpassning ............................................................. 28 
6.1 Förändringsprocessen .................................................................................................................. 28 
6.2 Regler och rutiner ........................................................................................................................ 29 
6.3 Revisorernas betydelse ................................................................................................................ 30 
6.4 Branschpraxis .............................................................................................................................. 31 
6.5 Förändringen över tid .................................................................................................................. 32 
6.6 Sammanfattning av företagens anpassning till en ny redovisningsstandard ............................... 32 

7 Organisationers anpassning till en ny redovisningsstandard ................................................. 33 



	  

7.1 Diskuterande slutsats ................................................................................................................... 33 
7.2 Förslag till vidare forskning ........................................................................................................ 35 

Källförteckning ............................................................................................................................ I 
Tryckta källor ....................................................................................................................................... I 
Elektroniska källor ............................................................................................................................ IV 
Muntliga källor .................................................................................................................................. IV 

Bilaga 1 Mail till fastighetsbolag ............................................................................................. VI 

Bilaga 2 Intervjufrågor ........................................................................................................... VII 



	   1	  
	  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sedan den 1 januari år 2005 ska alla börsnoterade företag inom EU vid upprättandet av 

finansiella rapporter använda sig av de gemensamma IFRS standarderna, vilka ges ut av 

IASB (European Commission, 2012). Antagandet av IFRS standarderna innebär för svenska 

börsnoterade fastighetsbolag att de ska använda sig av IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

(European Commission, 2008; IAS 40). Vid värdering av förvaltningsfastigheter kan 

fastighetsbolagen enligt IAS 40 välja att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller 

verkligt värde (IAS 40 p 30). Gör fastighetsbolagen ett val att värdera till verkligt värde ska 

de använda sig av IFRS 13 Värdering till verkligt värde (IFRS 13 p 5). Valet att studera 

fastighetsbolag har gjorts utifrån att dessa har möjlighet att välja mellan två 

värderingsmetoder. De kommer därmed behöva lägga ned resurser på att utreda 

konsekvenserna av IFRS 13 och hur den kan komma att påverka deras val av värderingsmetod 

(Ernst & Young, 2011; McCarroll & Khatri, 2012). IFRS 13 är från 1 januari 2013 

obligatorisk för börsnoterade företag, vilket medför att den lämpar sig väl för att undersöka 

den interna förändringsprocessen då företagen har denna förändring färskt i minnet. 
 

För att bidra till en ökad förståelse för förändringar inom organisationer presenterar Burns och 

Scapens (2000) ett ramverk som utgår från den tidiga institutionella teorin. I detta ramverk 

beskrivs förändringar som en intern process där regler och rutiner har stor betydelse för 

förändringen. Förändringsprocessen i organisationer startar enligt Burns och Scapens (2000) 

genom att nya regler och rutiner införs i företaget. Genom ett upprepat beteende hos 

individerna i organisationen skapas sedan en process där dessa nya regler och rutiner blir 

implementerade. Burns och Scapens (2000, sid. 6, egen översättning) definierar regler som 

“det formellt accepterade sättet att utföra saker på” och rutiner som “det sätt vilket saker 

faktiskt blir utförda på”. Eftersom IFRS 13 är obligatoriskt för börsnoterade fastighetsbolag 

innebär det att de kommer att behöva anpassa sina regler och därmed även de rutiner som 

finns kring värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter. För fastighetsbolag kommer 

således förändringen utifrån IFRS 13 ta form av en process som mynnar ut i företagens 

anpassning till den nya redovisningsstandarden.  
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1.2 Problemdiskussion 
Tidigare studier kring hur organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard är något 

som i dagsläget saknas. Det finns däremot en stor mängd studier kring vilken effekt 

införandet av en ny redovisningsstandard har på ett företags finansiella rapportering 

(se exempelvis Al-Yaseen & Al-Khadash, 2011; Eccles & Holt, 2001; Iatridis & Dalla, 2011; 

Kim & Shi; 2012; Nellessen & Zuelch, 2011; Quagli & Avallone, 2010). Avsaknaden av 

studier kring själva anpassningen och implementeringen är anmärkningsvärt då detta är en 

process som ur många hänseenden kan vara problematisk för företag. Anpassningen kan 

bland annat komma att kräva en omorganisering, samt att resurser kan behöva läggas ned på 

att undersöka hur förändringen kommer påverka företaget (McCarrol & Kathari, 2012). 

Tidigare studier har även visat att det finns ett motstånd gentemot att implementera nya IFRS 

standarder även i situationer då dessa medför stora ekonomiska fördelar 

(Christensen, 2012; Kim & Shi, 2012). Christensen (2012) menar att anledningen till detta 

motstånd är att fördelarna med att implementera dessa generellt är överskattade. Detta visar 

ytterligare på att det finns en problematik kring IFRS standarder. Förutom dessa svårigheter 

kan det även uppstå problem och oklarheter när ett företag ska tolka nya standarder, vilket har 

varit fallet med IFRS 13 (International Accounting, 2005; Wong, 2012). Detta är en aspekt 

som ytterligare kan försvåra implementeringen och i slutändan anpassningen till 

IFRS standarder, vilket förstärker behovet av studier inom området. 

 

Införandet av en ny redovisningsstandard är något som påverkar företagens 

ekonomistyrningssystem. En del i ekonomistyrningen består av den externa redovisningen, 

det vill säga hur företagen väljer att värdera och redovisa sina tillgångar (Burns och Scapens, 

2000; Gerdin, 1999). Mycket forskning har gjorts inom ekonomistyrningsförändringar som 

ämne i stort (Burns och Scapens, 2000), men forskning kring förändringar som berör den 

externa redovisningen saknas. Detta trots att den externa redovisningen är en stor del av 

företagens ekonomistyrningssystem, vilket är en viktig del av företagens agerande och 

strategi (Merchant & Van der Stede, 2012). Många studier har även gjorts kring 

ekonomistyrningsförändringar där fokus har legat på förändring som en effekt istället för en 

process. Burns och Scapens (2000) menar dock att den typen av studier inte medför en ökad 

förståelse för förändringar inom ekonomistyrning. Studier behöver istället undersöka hur och 

varför ekonomistyrning utvecklas över tid, det vill säga genom att se på förändringen som en 

process. Den tidiga institutionella teorin har tidigare använts inom många olika områden för 

att få en ökad förståelse för organisatoriska förändringar (se exempelvis Agbejule 2006; 
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Arroyo, 2012; Guerreiro, Pereira & Frezatti, 2006). Dock saknas kunskap kring hur den tidiga 

institutionella teorin förklarar förändringsprocessen vid införandet av en ny 

redovisningsstandard. Denna studie kommer således dels bidra med kunskap kring hur 

organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard, samt att den befintliga kunskap 

som finns kring hur den tidiga institutionella teorin samspelar med praktiken utvecklas.  

 

Kunskap kring hur organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard är även av 

betydelse för intressenter till företagen. Detta eftersom organisationers anpassning till en ny 

redovisningsstandard kan komma att påverka den finansiella informationen som presenteras. 

Vilket medför att kunskap om hur förändringsprocessen går till därmed är nödvändig för att 

intressenten ska kunna tolka den presenterade informationen på rätt sätt. Det är även av 

betydelse för IASB som standardgivande organ att öka kunskapen kring hur företag anpassar 

sig till nya redovisningsstandarder. Genom att få en ökad kunskap kring detta kan IASB 

avgöra om standarden har fått önskad effekt eller om eventuella felaktigheter har uppkommit 

som behöver rättas till. En ökad kunskap är även av betydelse för organisationerna själva och 

deras ledning. Detta eftersom de genom ökad kunskap om hur den interna 

förändringsprocessen går till, på ett bättre sätt kan förutse hur den nya standarden i slutändan 

kommer påverka organisationen. De kommer därmed även kunna förbereda sig och anpassa 

sig till förändringen på ett bättre sätt än i dagsläget, eftersom kunskap idag saknas kring hur 

organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard. 

 

Ovan förda resonemang visar på att kunskap gällande hur företag anpassar sig till en ny 

redovisningsstandard är viktigt för företagen själva men även för intressenter och IASB. 

Teoretiska fördelar med denna studie kan även uppnås då förståelsen för organisationers 

agerande vid en förändring, så som införandet av en ny redovisningsstandard, kommer öka. 

Detta samtidigt som kunskapen kring den tidiga institutionella teorins samspel med 

verkligheten kommer utökas. Slutligen leder detta oss till vår forskningsfråga. 

1.3 Frågeställning 
Hur anpassar sig organisationer till införandet av en ny redovisningsstandard med avseende 

på relationen mellan externa redovisningsstandarder och interna regler och rutiner? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att förklara hur organisationer, vilket i denna studie kommer bestå 

av fastighetsbolag, har anpassat sig till införandet av IFRS 13. Studien fokuserar på hur 

organisationerna har anpassat sina interna regler och rutiner utifrån den nya 

redovisningsstandarden. Den teoretiska grunden kommer att utgå från den tidiga 

institutionella teorin och dess syn på förändringsprocesser. Studien kommer slutligen ge både 

praktiska och teoretiska bidrag i form av en ökad kunskap kring organisationens anpassning 

till en ny redovisningsstandard. 

1.5 Disposition 
I nästkommande stycke redogörs för IAS 40 och IFRS 13 vilka är relevanta 

redovisningsstandarder för studien. Detta för att skapa en förståelse kring bakomliggande 

omständigheter, vilket krävs för vidare läsning. Därefter följer den teoretiska referensramen, 

vilken innehåller en presentation av den tidiga institutionella teorin samt Burns och Scapens 

(2000) ramverk. Den teoretiska referensramen avslutas med att vår analysmodell introduceras 

för den vidare studien. I påföljande stycke beskrivs studiens tillvägagångssätt. Efter detta 

avsnitt presenteras en sammanställning av det intervjumaterial vi samlat in, vilken avslutas 

med en tabell där de viktigaste punkterna från det insamlade materialet sammanfattas. 

I efterföljande analysavsnitt tolkas och analyseras den information vi fått fram genom 

intervjuerna med hjälp av vår teoretiska referensram. Slutligen sammanfattar vi våra resultat 

av studien samt presenterar förslag till vidare forskning. 
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2 Redovisningsstandarder på området 

2.1 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
IAS 40 har till syfte att ange hur förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt 

vilka upplysningar som ska lämnas av företagen (IAS 40 p 1). Förvaltningsfastigheter 

definieras enligt IAS 40 som ”fastigheter, mark eller en byggnad […] som innehas […] i syfte 

att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för 

användning i produktionen eller tillhandahållandet av varor eller tjänster eller för 

administrativa ändamål, eller försäljning i den löpande verksamheten” (IAS 40 p 5). En 

förvaltningsfastighet ska redovisas som en tillgång i ett företag endast när det är sannolikt att 

företaget kommer att ta del av fastighetens framtida ekonomiska fördelar, samt att 

anskaffningsvärdet på fastigheten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 40 p 16). Inför 

varje redovisningstillfälle kan företaget välja att antingen värdera fastigheten till verkligt 

värde eller anskaffningsvärde (IAS 40 p 30). Beroende på vilken redovisningsmetod som 

används kan företagets resultat komma att variera, eftersom de olika redovisningsmetoderna 

påverkar resultat- och balansräkning på olika sätt (Quagli & Avallone, 2010). Det är därmed 

viktigt som intressent att vara medveten om vilken värderingsmetod som använts 

(Persson & Nordlund, 2003). Väljer ett företag att värdera sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde ska värderingen och de upplysningar som tas fram ske i enlighet med IFRS 13 

(IAS 40 p 40; IFRS 13 p 1). 

2.2 IFRS 13 Värdering till verkligt värde 
Tillämpning av IFRS 13 ska ske när en annan IFRS standard kräver eller tillåter värderingar 

till verkligt värde (IFRS 13 p 5). Verkligt värde definieras som ”det pris som vid 

värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer” 

(IFRS 13 p 9). En värdering till verkligt värde förutsätter enligt IFRS 13 att tillgången eller 

skulden vid värderingstidpunkten säljs på huvudmarknaden eller på den mest fördelaktiga 

marknaden (IFRS 13 p 16). För att öka struktur och jämförbarhet mellan tillgångar som 

värderats till verkligt värde fastställs i IFRS 13 en hierarki för värdet (IFRS 13 p 72). Denna 

hierarki kategoriserar data i tre nivåer till de värderingstekniker som används för värderingen 

(IFRS 13 p 72). Data på Nivå 1 består av marknadspriser för identiska tillgångar vid 

värderingstillfället (IFRS 13 p 76). Data på Nivå 2 består av andra priser än de 

marknadspriser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången 

(IFRS 13 p 81). Detta kan exempelvis vara marknadspriser för liknande tillgångar 
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(IFRS 13 p 82). Data på Nivå 3 är data som inte går att återfinna på marknaden och ska endast 

användas för värdering i den utsträckning observerbara data inte finns tillgängliga 

(IFRS 13 p 86-87). För att öka transparensen måste företagen vid värdering till verkligt värde 

lämna ett antal upplysningar om bland annat den nivå i hierarkin som värderingarna hänförs 

till, samt de värderingstekniker som använts (IFRS 13 p 91, 93). 

 

IFRS 13 släpptes den 12 maj 2011 och tillämpning av denna standard har sedan dess varit 

tillåten (IFRS, 2013). Standarden måste dock tillämpas för räkenskapsår som börjar under 

2013 (IFRS 13 p C1). Skillnader som återfinns i IFRS 13 gentemot tidigare standarder som 

behandlat verkligt värde är hur värdet ska beräknas, samt de utökade och mer specifika 

upplysningskrav som gäller för icke finansiella tillgångar (McCarroll & Khatri, 2012).   
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3 Interna förändringar 

3.1 Institutionell teori 
Den institutionella teorin behandlar förändringar inom organisationer och är uppdelad i tre 

grenar; nyinstitutionell teori, tidig institutionell teori och nyinstitutionell sociologi. Dessa 

grenar har alla olika ursprung och grundantaganden, men delar fokus och utgångspunkt i 

institutioner och institutionell förändring (Burns & Scapens, 2000). Den tidiga institutionella 

teorin är den gren som är mest lämplig att använda för att förstå förändringar inom 

organisationer och redovisningspraxis. Detta då den fokuserar på de interna processerna samt 

skapar en förståelse för själva förändringsprocessen (Burns & Scapens, 2000). Scapens (1994) 

menar att det för att skapa en förståelse för förändringar inom dessa områden krävs studier i 

praktiken istället för att studera och diskutera idealbilder av hur praktiken borde vara. En 

studie av organisationers redovisning i praktiken, med den tidiga institutionella teorin som 

grund, är således något som kan skapa en förståelse för hur organisationer anpassar sig till 

nya redovisningsstandarder.  

3.1.1 Regler, rutiner och institutioner 
Organisationers ekonomistyrningssystem består enligt den tidiga institutionella teorin av 

regler och rutiner. För att kunna förstå förändringar inom detta område är det därför viktigt att 

förstå hur dessa regler och rutiner uppkommer, används och förändras 

(Burns & Scapens, 2000). Förändringar beskrivs enligt den tidiga institutionella teorin som en 

process. Denna process utgår från de regler och rutiner, det vill säga handlingar som utförs i 

form av mänsklig aktivitet, vilka finns i organisationen samt dess institutionalisering och 

samspel med etablerade institutioner (Scapens, 2006). Burns och Scapens 

(2000, sid. 5, egen översättning) definierar institutioner som ”ett sätt att tänka eller handla av 

någon förekomst och varaktighet som är inbäddat i en grupps vanor eller seder”. 

Denna definition innebär att institutioner är strukturella egenskaper vilka innehåller 

antaganden som tas för givna om hur saker ska utföras. Dessa antaganden formar regler och 

rutiner samt bestämmer meningen, värdet och kraften av de individuella handlingarna som 

utförs (Burns & Scapens, 2000). En institution är något naturligt som kommer från sociala 

behov och påtryckningar, vilket i förlängningen definierar normer för hur individer i 

organisationen ska bete sig (Guerreiro et al., 2006). Den tidiga institutionella teorin ser på 

redovisningspraxis som institutionaliserade rutiner som får organisationer att reproducera 

beteenden, och på det sättet uppnå organisatorisk sammanhållning (Scapens, 1994). 
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Regler definieras inom den tidiga institutionella teorin som ”det formellt accepterade sättet 

att utföra saker på” (Burns & Scapens, 2000, sid. 6, egen översättning). Anledningen till ett 

visst beteende grundar sig ofta på existerande regler som finns för hur individer ska bete sig. 

Genom att individerna i organisationen upprepade gånger följer dessa regler kan beteendet bli 

programmatiskt och mer baserat på underförstådd kunskap. Detta sker genom att individen 

undermedvetet bevakar det dagliga beteendet. Sådant beteende kallas för rutiner och 

representerar gruppens gemensamma agerande. Rutiner kan därmed definieras som “det sätt 

vilket saker faktiskt blir utförda på” (Burns & Scapens, 2000, sid. 6, egen översättning). När 

rutinerna upprepas av organisationens individer blir de efter hand mer och mer inbäddade i 

organisationens vanor och seder och blir då slutligen till institutioner i företaget. I processen 

när regler blir till rutiner kan tidigare formulerade regler bli modifierade och förändrade 

genom att gruppen gemensamt hittar accepterade sätt att implementera dem på 

(Burns & Scapens, 2000). Vid en förändring skapas nya regler och rutiner som över tiden blir 

reproducerade och på det sättet skapas nya institutioner (Ribeiro & Scapens, 2006). 

3.1.2 Burns och Scapens (2000) ramverk 
För att bättre förstå interna förändringar inom ekonomistyrningssystem, i exempelvis 

redovisningspraxis, har Burns och Scapens (2000) sammanställt den tidiga institutionella 

teorin i ett ramverk. Målet med detta ramverk är att underlätta förståelsen för hur reglernas 

och rutinernas roll förhåller sig till handlingarna och institutioner över tid, för att på detta sätt 

förstå förändringar inom organisationen.  

 

Burns och Scapens (2000) ramverk (Figur 1) består av fyra olika processer som syftar till att 

förklara hur förändringsprocesser inom organisationer sker. Den första processen, pil a, består 

av att institutionella principer avkodas till regler och rutiner. Vilket innebär att institutionerna 

tolkas av individerna i organisationen (Burns & Scapens, 2000; Myreteg, 2007). Det andra 

steget i processen, pil b, innefattar individernas handlingar och agerande utifrån reglerna och 

rutinerna, vilka avkodats från institutioner i pil a (Myreteg, 2007). Det kan uppstå motstånd 

när individerna agerar utifrån reglerna och rutinerna. Motstånd kan exempelvis uppstå om de 

nya reglerna och rutinerna går emot de befintliga värderingarna som finns inom 

organisationen (Burns & Scapens, 2000). Den tredje processen, pil c, sker när handlingar 

utförs vid ett senare tillfälle och då upprepar eller förändrar, det vill säga replikerar eller 

reviderar, befintliga regler och rutiner. Det sista steget i denna process, pil d, består av 

reproduktionen eller produktionen av institutioner (Myreteg, 2007). Institutionerna skapas 

därmed av de regler och rutiner som har upprepats genom beteendet hos de enskilda 
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individerna i organisationen (Burns och Scapens, 2000). De nya institutionerna som skapas 

vid förändringsprocessen kommer i sin tur att omvandlas till regler och rutiner, då samspelet 

mellan institutioner, regler och rutiner är en ständigt pågående process (Burns & Scapens, 

2000). Varje ny förändring i organisationen påverkas av tidigare förändringar och erfarenheter 

och visas av de horisontella pilarna mellan boxarna (Myreteg, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Ramverk för institutionell teori. (Källa: Burns & Scapens, 2000, sid. 9, egen 

översättning) 

3.1.3 Teorins begränsningar 
Burns och Scapens artikel från 2000 är en de mest citerade inom den tidiga institutionella 

teorin gällande organisatoriska förändringar. Deras ramverk som framfördes i denna artikel 

har använts i många studier för att undersöka förändringar (Arroyo, 2012). Dock har viss 

kritik framförts mot detta ramverk. Exempelvis tar ramverket inte hänsyn till extern press och 

externa faktorer så som maktförflyttningar, motsättningar och tillit som kan förekomma i 

institutionaliseringsprocessen. Ramverket har även kritiserats då dess förmåga att ta hänsyn 

till högre nivåer av sociala, politiska och ekonomiska frågor som påverkar organisationer är 

begränsad (Arroyo, 2012). I denna studie tar vi hänsyn till den kritik som framförts mot 

ramverket gällande det faktum att externa faktorer exkluderas. Detta sker genom att vi öppnar 
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upp Burns och Scapens (2000) modell och studerar den interna förändringsprocessen vilken 

initieras av en extern kraft i form av en ny redovisningsstandard. Att modellen öppnas upp på 

detta sätt medför även att den kommer inkludera andra externa faktorer förutom IFRS 13. 

3.2 Den interna förändringsprocessen 
För vår vidare undersökning har vi utifrån Burns och Scapens (2000) ramverk, samt de 

omständigheter som beskrivits ovan, omarbetat och förenklat deras ramverk till en 

analysmodell (Figur 2). Denna modell beskriver fastighetsbolagens implementering och 

förändringsprocess utifrån IFRS 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Analysmodell. 
 

Förändringsprocessen och implementeringen startar genom att IFRS 13 tar formen av en ny 

institution i företaget. Detta eftersom den nya redovisningsstandarden måste avkodas och 

omvandlas till regler och rutiner för att kunna användas i organisationens arbetsprocesser. 

Att IFRS 13 tar formen av en institution innebär inte att den har samma betydelse som de 

institutioner som tidigare nämnts utifrån den tidiga institutionella teorin, det vill säga 

antaganden som tas för givet. IFRS 13 får istället formen av en institution, eftersom samma 

avkodning krävs för att kunna använda den i praktiken som den avkodning som krävs när 

institutioner omvandlas till regler och rutiner. Fastighetsbolagen måste därmed gå igenom den 

nya standarden och avgöra vilka nya regler och rutiner som måste införas för att uppfylla de 
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nya kraven. Avkodningen av IFRS 13 till regler och rutiner visas i Figur 2 i form av pil a. 

Det är genom denna process som företagen först kommer jämföra den nya standarden med 

befintliga regler och rutiner som finns i organisationen och utifrån detta ta ett beslut om vilka 

nya regler som behöver införas. Det är även i pil a ett eventuellt motstånd gentemot att 

implementera standarden skulle kunna utläsas. Ett motstånd skulle kunna visa sig till viss del 

genom tidsaspekten i denna pil, desto längre tid det tar för företagen att avkoda och omvandla 

IFRS 13 till regler och rutiner desto större motstånd kan utläsas i organisationen. 
 

För att implementera IFRS 13 i organisationen är nästa steg i förändringsprocessen att 

individerna börjar agera och företa handlingar utifrån de regler och rutiner som skapats 

genom avkodningen av IFRS 13, pil b. Nästa steg i förändringsprocessen är när företagen 

antingen upprepar de nya reglerna och rutinerna utifrån IFRS 13 eller förändrar dessa och 

därmed anpassar dem till organisationens specifika omständigheter, pil c. Regler som införts 

utifrån IFRS 13 har genom pil c även möjlighet att bli till rutiner. Detta då reglerna upprepas 

av organisationens individer och därmed övergår till något som sker reflexmässigt. Slutligen i 

förändringsprocessen kommer rutinerna återigen att produceras eller reproduceras av 

organisationens individer och därmed bli institutionaliserade, pil d. Eftersom IFRS 13 ska 

tillämpas på räkenskapsår som börjar under 2013 är det en ny förändring. Detta medför att 

beteende, regler och rutiner som utgår från IFRS 13 med största sannolikhet ej har hunnit bli 

institutionaliserade i organisationerna. Vi kommer därmed att fokusera på hur IFRS 13 har 

implementerats genom att undersöka hur företagen har avkodat och omvandlat IFRS 13 till 

regler och rutiner, det vill säga pil a. 

3.3 Sammanfattning av förändringsprocessen 
Den tidiga institutionella teorin förklarar den interna förändringsprocessen i organisationer 

utifrån regler, rutiner och institutioner och dess utveckling över tid. Burns och Scapens (2000) 

har utifrån denna teori utvecklat ett teoretiskt ramverk för att lättare kunna förstå interna 

förändringsprocesser i ekonomistyrningssystem. För att studera införandet av IFRS 13 i 

fastighetsbolag har en analysmodell (Figur 2) utifrån denna teoretiska grund skapats. 

Analysmodellen kommer användas för att studera vilka regler och rutiner som införts i 

organisationerna med anledning av införandet av IFRS 13, samt för att koppla samman teori 

och empiri. 
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4 Studiens tillvägagångssätt 

4.1 Val av metod 
För att undersöka samhällsvetenskapliga frågor kan både en kvalitativ och kvantitativ metod 

användas. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, och det är därmed viktigt att välja 

den metod som är mest lämpad för frågeställningen som undersöks (Holme & Solvang, 1997). 

Eftersom vår studie ämnade undersöka pågående förändringsprocesser i företagen, och vi för 

att undersöka detta behövde ställa komplexa och öppna frågor, var en kvalitativ metod och i 

detta fall intervjuer mest lämpligt att använda enligt Holme och Solvang (1997) och 

Saunders, Lewis och Thornhill (2007). Vår studie är av förklarande karaktär och 

semistrukturerade intervjuer var därmed det metodval som gav oss möjligheten till följdfrågor 

och förtydliganden (Saunders et al., 2007). Semistrukturerade intervjuer innebär att vi vid 

intervjuernas genomförande hade en lista på frågor som skulle täckas in, men att ordningen på 

dessa och vilka frågor som ställdes varierade mellan intervjuerna (Bryman & Bell, 2007). 

Eftersom vi var flexibla med frågornas ordning samt att frågorna var av öppen karaktär 

uppmuntrades respondenten att prata fritt och bygga vidare på sina svar. 

 

För att svara på vår forskningsfråga har semistrukturerade intervjuer med ekonomiansvariga 

på sju börsnoterade fastighetsbolag i Sverige genomförts. Varje intervju spelades in och 

transkriberades och respondenterna fick sedan ta del av materialet för godkännande innan 

vidare användning. Genom att låta respondenterna godkänna det transkriberade materialet 

säkerställde vi även att vi inte missuppfattat något i respondentens svar. En av respondenterna 

önskade att i studien på grund av tidsbrist få vara anonym, detta för att inte behöva gå igenom 

det transkriberade materialet efter intervjun. Detta material har således, utifrån respondentens 

önskan, inte godkänts innan användning. För att bevara respondentens anonymitet har denna i 

vår studie benämnts som Person A och företaget som Fastighetsbolaget A. 

 

Det insamlade materialet har, efter sammanställning och godkännande av respondenterna, 

analyserats. Denna analys utgick från vår analysmodell (Figur 2) och de steg i 

förändringsprocessen som beskrevs med hjälp av pilarna a-d. Det insamlade materialet 

grupperades sedan utifrån likheter och skillnader som återfunnits i respondenternas svar. 

Utifrån denna analys kunde vi slutligen formulera de slutsatser vi med denna studie kom fram 

till. 
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4.2 Val av respondenter 
Att följa IFRS standarder är endast obligatoriskt för börsnoterade företag i EU och IFRS 13 

endast för företag som har möjlighet att värdera sina tillgångar till verkligt värde 

(European Commission, 2012; IFRS 13 p 5). Utifrån detta valde vi att avgränsa oss till 

börsnoterade företag i Sverige för att underlätta kontakten med organisationerna. Vi valde 

vidare att endast rikta in oss på fastighetsbolag som enligt IAS 40 får värdera sina 

förvaltningsfastigheter till antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde (IAS 40 p 30).  
 

Det finns idag 15 börsnoterade svenska fastighetsbolag (Nordnet, 2013). Kontakt togs i 

studiens initiala fas med samtliga bolag för att säkerställa ett högt deltagande. De personer 

som kontaktades på de berörda företagen var ekonomiansvariga. Kontakten togs med hjälp av 

företagens hemsidor där vissa kontaktuppgifter fanns tillgängliga, samt via företagens 

telefonväxlar som gav oss kontaktuppgifter och vidarebefordrade oss till rätt personer. Vår 

kontakt med respondenterna inleddes genom att vi mailade ut ett informationsmail till den 

berörda personen (Bilaga 1). I detta mail presenterades kortfattat vad vår studie skulle 

behandla, samt att vi var intresserade av att få möjlighet till en intervju. Några dagar senare 

ringde vi upp de berörda personerna för att se om möjlighet till en intervju fanns. Utifrån det 

geografiska avståndet till vissa av företagen var en personlig intervju inte genomförbar, 

varvid telefonintervjuer bokades med dessa.  

 

Valet av respondenter utifrån befattning och arbetsuppgifter gjordes för att säkerställa den 

kunskap och kompetens som krävdes för att svara på våra intervjufrågor, det vill säga ett så 

kallat ändamålsenligt urval. Vid ett ändamålsenligt urval väljs respondenterna utifrån 

förutbestämda kriterier (Merriam, 1994), i vårt fall utifrån den kunskap som krävdes hos 

respondenterna. Urvalet gjordes även för att öka möjligheten till jämförbarhet utifrån de 

insamlade svaren då respondenterna i huvudsak hade samma befattning. Några dagar innan 

intervjuerna ägde rum mailades intervjufrågorna (Bilaga 2) ut till respondenterna. Detta för att 

ge dem en möjlighet att förbereda sig och på så sätt kunna ge oss utförligare svar. Vi ansåg 

inte att det förelåg någon risk att respondenterna skulle svara annorlunda om de fick se 

frågorna innan intervjun. Detta eftersom att våra frågor inte behandlade några ämnen som ur 

företagens synpunkt bör kunna ses som känsliga. 

 

Tidsbrist från ett av företagens sida resulterade i att respondenten angav att endast en intervju 

via mail var genomförbar. Detta innebar att intervjun förlorade sin semistrukturerade karaktär, 
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något vi ansåg var väsentligt för att få fram de svar vi eftersökte, och intervjun valdes därför 

bort. Vi är medvetna om att vårt urval, och därmed möjligheten till en bredare 

informationsmängd att kunna analysera, hade ökat om vi inkluderat mailintervjun. Vår studie 

söker dock i första hand att undersöka en situation ur olika företags aspekter, vilket medför att 

ett högt deltagande inte har lika stort fokus som vid en kvantitativ studie. Vår förfrågan 

resulterade slutligen i fyra telefonintervjuer och tre personliga intervjuer. Två av intervjuerna 

genomfördes med två respondenter under samma intervjutillfälle. Anledningen till detta var 

att respondenterna hade olika befattningar och att bådas kunskap krävdes för att svara på våra 

frågor. Samtliga intervjuer tog cirka 45 minuter att genomföra och de personliga intervjuerna 

genomfördes alla på respondentens arbetsplats. I tabellen nedan, Tabell 1, följer en 

sammanställning av de intervjuer som genomförts. 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter och intervjutillfällen. 

 

 

 

 

 

!
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Organisation Respondent Befattning Datum Typ av 
intervju 

Längd 

Atrium Ljungberg Albert Olofsson Finanschef 17 april Personlig 
intervju 

35 min 

Corem Mats Löfgren 
Håkan Engstam 

Ekonomichef 
Transaktionschef 
och Vice VD 

2 maj Personlig 
intervju 

50 min 

Diös Rolf Larsson Ekonomi- och 
finanschef 

26 april Telefonintervju 40 min 

Fastighetsbolaget A Person A Ekonomichef 29 april Telefonintervju 40 min 

Klövern Mattias Rickardsson Ekonomichef 24 april Telefonintervju 35 min 

Sagax Peter Larsen Ekonomichef 24 april Personlig 
intervju 

45 min 

Wihlborgs Jenny Moberg 
Per Mauritzon 

Värderingsansvarig 
Redovisningschef 

26 april Telefonintervju 50 min 

!
!
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4.3 Operationalisering 

4.3.1 Inledning och förändring 
Utformandet av intervjufrågorna har utgått från Burns och Scapens (2000) ramverk samt 

införandet av IFRS 13. Samtliga intervjufrågor återfinns i Bilaga 2. För att inleda intervjun 

samt klargöra respondentens arbetsroll ställdes fråga 1-3 gällande individens befattning och 

arbetsuppgifter. För att få en bild av hur företaget arbetar med värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter ställdes sedan fråga 4-6. Dessa gällde organisationens val av 

värderingsmetod samt utformning av värderings- och redovisningsprocesser. 

 

Den process som uppstår i organisationerna när IFRS 13 implementeras kommer i denna 

uppsats vara det vi definierar som förändring, det vill säga när nya regler och rutiner utifrån 

en extern faktor ska skapas och anpassas till etablerade institutioner. Vi behövde därmed 

klargöra hur IFRS 13 har omvandlats till regler och rutiner i de studerade organisationerna, 

samt vilka handlingar som har utförts för att genomföra denna förändringsprocess. Handlingar 

har i denna studie definierats som de aktiviteter som utförts inom organisationen för att 

omvandla IFRS 13 till regler och rutiner som praktiskt kan tillämpas. För att skapa oss en bild 

av hur förändringen gått till ställdes fråga 8-14. Fråga 8-10 undersökte vilka aktiviteter som 

utförts i organisationen både under förberedelserna för att den nya standarden skulle införas, 

samt under implementeringen. För att studera vilka effekter implementeringen av IFRS 13 har 

haft för organisationen samt för deras värderings- och redovisningsprocesser ställdes fråga 

11-14. 

4.3.2 Motstånd 
Fråga 7 samt fråga 11 ställdes för att undersöka om ett eventuellt motstånd till införandet av 

IFRS 13 fanns i organisationen. Utifrån fråga 7 fick vi svar på om företaget valt att 

implementera IFRS 13 tidigare än 1 januari 2013 eller väntat tills den blev obligatorisk. I och 

med att IFRS 13 släpptes den 12 maj 2011 och från dess har kunnat tillämpas av företag, 

visade företagens val av implementeringstidpunkt på ett eventuellt motstånd. En avvaktan att 

implementera IFRS 13 till den 1 januari 2013 tolkades således som att ett visst motstånd hade 

funnits gentemot den nya standarden. Fråga 11 behandlade hur respondenten hade uppfattat 

implementeringen av IFRS 13. Detta kunde tillsammans med fråga 7, komplettera vårt svar 

om ett eventuellt motstånd kunde ses i organisationen.  



	   16	  
	  

4.3.3 Regler 
Burns och Scapens (2000, sid. 6, egen översättning) definierar regler som ”det formellt 

accepterade sättet att utföra saker på”. Utifrån denna definition och vår studie valde vi att 

definiera regler som ”något finns nedskrivet och som personalen har till arbetsuppgift att 

följa”. Att definiera en regel var en svårighet vi var medveten om eftersom begreppet kan ha 

subjektiva betydelser för både individerna och organisationen, vilket gör dem svåra att mäta. 

Respondenterna kunde trots att det fanns ett skriftligt material uppleva detta som en rutin, 

eller tvärtom uppleva en rutin som en regel. Detta beroende på respondentens egna 

uppfattningar om begreppet regel, samt den praxis som fanns i organisationen. För att kunna 

operationalisera begreppet regel och mäta det i vår studie var vi dock tvungna att skapa en 

definition. Vi valde då att använda oss av en definition som utgick från betydelsen av ett 

skriftligt material. Trots att vi valde att utgå från ett skriftligt material fanns ändå risken kvar 

att alla aktuella regler i organisationen inte skulle komma med i vår mätning. Genom att vi 

valde att utgå från skriftligt material gällande regler, ökade möjligheten att mäta begreppet då 

det för respondenterna var möjligt att ange vad som utgick från skriftligt material eller inte. 

 

Innan frågor ställdes gällande regler angavs även vår definition av begreppet. Detta 

motverkade att respondenternas egna tolkningar av begreppet skulle skilja sig från vår 

definition och därmed ge oss missvisande svar. Även om respondenterna själva inte 

benämnde ett material som en regel, har vi så länge materialet funnits i skriftligt format och 

företaget använt sig av det, valt att definiera det som en regel. Vi har vidare valt att definiera 

skriftligt material som något som används i arbetsprocesserna och kommer från andra parter 

till exempel revisorer, som en regel trots att det inte omarbetats eller skapats av personalen 

i organisationen. Vilka regler som har införts genom implementeringen av IFRS 13 ingår till 

viss del i fråga 9-14, vilka ställdes för att klargöra hur implementeringen har gått till. För att 

tydliggöra införandet av regler ytterligare ställde vi även fråga 15 samt 17-19. Dessa frågor 

var mer specifika gällande vilka regler kring arbetsprocesserna som införts genom 

implementeringen av IFRS 13. 

4.3.4 Rutiner 
Burns och Scapens (2000, sid. 6, egen översättning) definierar rutiner som “det sätt vilket 

saker faktiskt blir utförda på”. Rutiner har vi i vår studie känt igen genom att definiera dem 

som ”något som personalen fått till vana att utföra”. Samma svårigheter kring att mäta 

rutiner återfinns även vid mätning av regler. Rutiner är även det ett subjektivt begrepp som 

kan ha olika betydelser i olika organisationer. En rutin kan även till stor del bygga på regler 
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men att individen är omedveten om detta och därför benämner det som en rutin. Detta gör det 

svårt att operationalisera och mäta begreppet rutin, men för att genomföra vår studie var en 

definition tvungen att formuleras. Definitionen gjordes för att fånga upp regler som övergått 

till rutiner och därmed till större del bygger på underförstådd kunskap än den kunskap som 

återfinns i ett nedskrivet material. Trots detta kunde vi inte garantera att samtliga aktuella 

rutiner kunde mätas, men möjliggjorde en vidare studie. Genom att ange vår definition av 

rutiner innan frågor kring dessa ställdes minskade risken att respondenten skulle använda en 

annan definition av begreppet än vad vi gjorde och därmed ge oss missvisande svar. 

 

Vi har genom att ställa fråga 6 och 19 om hur värderings- och redovisningsarbetet kring 

förvaltningsfastigheter ser ut, haft möjlighet att känna igen vilka delar som utgår från rutiner, 

det vill säga icke skriftligt material. Utifrån detta har vi sedan kunnat fråga hur IFRS 13 

används i denna process, detta genom fråga 9 och 15-17. Vi har vidare undersökt om rutiner 

haft möjlighet att uppkomma till följd av införandet av IFRS 13, vilket undersöktes genom att 

fråga 18-22 ställdes. Dessa frågor berör huruvida arbetet med IFRS 13 har hunnit leda till ett 

rutinmässigt beteende eller om arbetsprocesserna fortfarande befinner sig på regelstadiet. För 

att avgöra om rutiner haft möjlighet att uppkomma utifrån införandet av IFRS 13 undersöktes 

även, genom fråga 7, vid vilken tidpunkt som implementeringen av IFRS 13 genomfördes. 

4.3.5 Institutioner 
För att kunna känna igen och mäta en institution i vår studie valde vi att använda oss av 

Burns och Scapens (2000, sid. 5, egen översättning) definition av institutioner vilken är ”ett 

sätt att tänka eller handla av någon förekomst och varaktighet som är inbäddat i en grupps 

vanor eller seder”. Institutioner är ett svårdefinierat begrepp som är svårt att undersöka i 

praktiken eftersom det bygger på omedvetna antaganden och tankar. Det är även ett begrepp 

som ofta återfinns i teorin men sällan i praktiken. Vi valde på grund av detta att inte ställa 

några specifika frågor gällande institutioner vid intervjutillfällena. Utifrån de svar som gavs 

på våra intervjufrågor, samt den analys som genomfördes efter intervjutillfällena har vi ändå 

kunnat dra slutsatser gällande institutionerna i företagen. Detta eftersom omedvetna och 

underliggande meningar kunde visas utifrån de svar som gavs. Möjligheten att ställa 

följdfrågor samt att våra frågor var av öppen karaktär bidrog även det till möjligheten att 

undersöka underliggande antaganden och tankar. Detta medförde att en analys kunde utföras 

där institutioner innefattades trots att inga direkta frågor om detta ställdes. Vi är trots detta 

medvetna om svårigheten med att analysera något som respondenten inte direkt har svarat på, 
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men vi har på grund av institutionernas abstrakta innehåll ändå kunnat dra vissa slutsatser 

utifrån de svar som gavs. 

4.4 Kritiskt tänkande 

4.4.1 Metodkritik 
Det fanns en rad fördelar med att använda sig av semistrukturerade intervjuer, men det fanns 

även svårigheter som vi var tvungna att ta i beaktande. Under intervjuerna såg vi noggrant till 

att alla intervjufrågor blev besvarade, trots att ordningen och antalet ställda frågor varierade 

mellan intervjuerna. På detta sätt motverkades brister i standardiseringen vilket annars är 

något som vanligen kan uppkomma vid användandet av semistrukturerade intervjuer 

(Saunders et al., 2007). Genom att ställa öppna frågor samt förhålla oss neutralt till de frågor 

som ställdes samt de svar som gavs, togs även intervjuareffekten i beaktande. Denna effekt 

innebar risken för att våra personliga åsikter lyste igenom och påverkade respondentens svar 

(Holme & Solvang, 1997). Samtliga personliga intervjuer genomfördes på respondenternas 

arbetsplatser vilket medförde att de befann sig i en miljö de väl kände till och var trygga i, 

vilket ytterligare minskade risken för intervjuareffekten.  

 

Telefonintervjuer kan förknippas med en rad problem, till exempel avsaknaden av personlig 

kontakt vilket medför att möjligheten att avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk går förlorad 

(Saunders et al., 2007). Ett antal av våra intervjuer utfördes trots dessa problem via telefon. 

Detta innebar för vår studie att risken fanns att vi gick miste om ett visst djup i de svar som 

gavs och därmed möjligheten att förstå underliggande syften. Genom att vi utförde vissa 

intervjuer via telefon kunde vi dock även uppnå vissa fördelar. Telefonintervjuerna var 

mindre kostsamma, både när det gällde tid och pengar. Samtidigt minskade risken för 

intervjuareffekten, eftersom respondenten inte uppfattade vår närvaro lika starkt i enlighet 

med Bryman och Bell (2007). Studier har även visat att telefonintervjuer ger samma 

information som personliga intervjuer (Sturges & Hanrahan, 2004). Vi valde med detta i 

beaktande att använda oss av telefonintervjuer då det geografiska avståndet var långt. Två av 

de genomförda intervjuerna genomfördes som tidigare nämnt med två respondenter. En risk 

med detta var att respondenterna påverkade varandras svar. Vi ansåg dock utifrån frågornas 

karaktär, samt det ämnesområde vi ämnade undersöka, att risken för detta var låg. Detta då 

inga av våra frågor berör några områden som ur företagens synvinkel bör kunna ses som 

känsliga. 
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Hade vi valt att använda oss av en kvantitativ metod hade vi eventuellt fått fler svar och ett 

större insamlat material, vilket hade lett till en möjlighet att generalisera utifrån resultatet. 

Dock är ett visst bortfall även något som får tas i beräkning vid användandet av en kvantitativ 

metod. Detta innebar att antal svarande eventuellt inte hade kommit att skilja sig åt, eftersom 

vi i denna studie hade en relativt stor andel av de börsnoterade företagen representerade. 

Vi ämnade utifrån vår undersökning heller inte söka ett resultat som det gick att dra generella 

slutsatser utifrån. Utan vi var istället intresserade av att se hur företag har anpassat sig till 

införandet av en ny redovisningsstandard utifrån olika perspektiv, något som skulle varit svårt 

att fånga med en kvantitativ metod. Detta tillsammans med möjligheten att få ett djup i det 

insamlade materialet samt möjligheten att ställa följdfrågor övervägde till vårt val av en 

kvalitativ metod. 

4.4.2 Reliabilitet och validitet 
Risken att få felaktiga svar finns alltid vid insamlandet av data. För att minska denna risk 

behöver hänsyn tas till reliabilitet och validitet (Saunders et al., 2007). Reliabilitet eller 

tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller instrument ger 

samma resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter (Bell, 2006). Det medvetna 

urvalet av respondenter samt att vi skickade ut intervjufrågorna i förväg säkerställde att vi fick 

tag i rätt person för vår studie, vilket ökade reliabiliteten. Reliabiliteten är trots detta relativt 

låg eftersom att vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och alla intervjuer därmed 

såg olika ut. Vi såg dock till att vid varje intervjutillfälle få alla svar som behövdes även fast 

samtliga frågor inte ställdes, vilket även det ökade reliabiliteten.  

 

Det fanns även svårigheter kring de frågor vi ställde samt de begrepp vi valde att använda oss 

av, vilket var ett hot mot reliabiliteten. De flesta av de teoretiska begrepp som vi använt oss 

av i studien var svåra att definiera på ett klart och tydligt sätt. Genom att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer hade vi möjligheten att klargöra och tydligt beskriva vilka 

definitioner vi använde oss av samt vad begreppen innebar för vår studie. Detta bidrog till en 

ökad reliabilitet. Att vi använde oss av subjektiva och svårdefinierade begrepp medförde även 

att risken för observationsfelaktigheter ökade. Dessa felaktigheter innebar att vi som 

intervjuare kunde missuppfatta respondentens svar och därmed använda det på ett felaktigt 

sätt (Saunders et al., 2007). Detta motverkade vi genom att spela in och transkribera varje 

intervju, samt att vi fick respondenternas godkännande av det sammanställda materialet innan 

vi använde oss av det i den fortsatta studien. 
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Validiteten, det vill säga giltigheten, avser huruvida en indikator som utformats för att mäta 

eller beskriva något, verkligen uppfyller det den ämnar göra (Bell, 2006). Vi utförde en 

pilotundersökning med våra intervjufrågor innan de verkliga intervjutillfällena och validiteten 

var på grund av detta något vi i viss grad kunde säkerställa. För att minska påverkan av yttre 

faktorer vilka inte var relevanta för vår studie, intervjuade vi ett antal olika företag och kunde 

på det sättet till viss del identifiera och ta hänsyn till dessa faktorer i enlighet med 

Saunders et al. (2007). Detta ökade ytterligare validiteten i vår studie. 

4.4.3 Källkritik 
För att undgå missuppfattningar, felaktigheter och desinformation är källkritik en forskares 

främsta verktyg (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). För att säkerställa 

äktheten i de källor vi använt oss av i studien använde vi i den mån det var möjligt 

originalkällor. Vi har även funnit att många av källorna i vår studie även har använts av andra 

författare och på detta sätt blivit bekräftade. Studiens källor består främst av granskade 

vetenskapliga artiklar som publicerats i välkända tidskrifter. Dessa aspekter stärker 

tillförlitligheten gentemot våra källor. För att finna källorna använde vi oss av Uppsala 

universitetsbiblioteks sökverktyg Summon, samt databasen Business Source Premier. I 

sökningarna användes främst sökorden “implementation”, “old institutional economics” och 

“IFRS” i olika kombinationer. I de funna artiklarna och böckerna söktes vidare relevanta 

referenser upp och användes. Kurslitteratur och referenser från kursen Accounting Issues vid 

Uppsala universitet vårterminen 2013 har även använts. 

 

Vårt teoretiska ramverk har till stor del utgått ifrån en källa, i detta fall 

Burns och Scapens (2000), vilket är något som kan kritiseras då det kan tänkas minska 

oberoendet i vår studie. Scapens har även skrivit många av de andra källor som använts i 

studien (Ribeiro & Scapens, 2006; Scapens, 1994; Scapens, 2006). Scapens och speciellt 

artikeln av Burns och Scapens (2000) har dock citerats många gånger av andra forskare som 

studerat organisatoriska förändringar (Arroyo, 2012). Eftersom dessa källor blivit bekräftade, 

kände vi oss trygga med att använda dem i den utsträckning vi gjort i vår studie. Genom att 

använda oss av en väletablerad modell som Burns och Scapens (2000) ramverk samt en 

väletablerad teori, den tidiga institutionella teorin, har vi även kunnat minska risken för 

felaktigheter i vår studie. Då vi använt oss av källor som framförde kritik mot de källor som 

använts i studien kunde vi även minska risken för att snedvriden och avsiktligt tillrättalagd 

fakta angavs. För att säkerställa tillförlitligheten gällande det empiriska materialet spelades 
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intervjuerna in och respondenterna har i alla fall utom ett godkänt materialet innan vidare 

användning. 

4.5 Sammanfattning av studiens tillvägagångssätt 
För att svara på vår forskningsfråga har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med sju 

ekonomiansvariga på svenska fastighetsbolag. Intervjuerna har undersökt hur företagen har 

anpassat sig till IFRS 13, samt genom vilka aktiviteter detta har skett. Vi har under 

intervjuerna utgått från Burns och Scapens (2000) ramverk samt vår analysmodell, där regler 

och rutiner har en stor del i ett företags förändringsprocess. Den insamlade informationen har 

sedan utifrån vår analysmodell och de skillnader och likheter som framkommit analyserats 

och diskuterats. 

  



	   22	  
	  

5 Hur organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard 

5.1 Resultat av insamlat intervjumaterial 

5.1.1 Atrium Ljungberg 
Finanschef Albert Olofsson arbetar på Atrium Ljungberg, ett bolag som har valt att värdera 

sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Atrium Ljungberg började implementera 

IFRS 13 från den 1 januari 2013. Anledningen till att bolaget inte valde att implementera den 

tidigare var att de ansåg att förändringen inte var så omfattande, samt att det fanns en 

osäkerhet kring hur IFRS 13 skulle tillämpas i praktiken. Osäkerheten angav Olofsson 

berodde på att det inte fanns någon branschpraxis kring hur IFRS 13 skulle implementeras. 

IFRS 13 har enligt Olofsson haft en marginell påverkan för bolaget då endast några mindre 

upplysningskrav tillkommit. För att förbereda sig för införandet av IFRS 13 har 

Atrium Ljungberg haft en dialog med bolagets revisorer som har gett råd och vägledning 

kring hur de ska implementera den nya standarden. Revisorerna har utifrån denna dialog gett 

ut en intern promemoria, där de nämner de poster som de anser att Atrium Ljungberg bör ta 

upp gällande IFRS 13 i bolagets finansiella rapporter. Denna promemoria har gått ut till 

ekonomichefen och koncerncontrollern. Utifrån denna har sedan ekonomichefen och 

koncerncontrollern tagit fram de poster som berör bolaget. Efter detta har de sedan återigen 

fört en dialog med revisorerna för att avgöra vilka poster som de anser är lämpliga att ha med 

i den finansiella redovisningen. 

 

Atrium Ljungberg har ännu inte släppt första kvartalsrapporten, vilket medför att det finns en 

viss osäkerhet för hur implementeringen av IFRS 13 slutligen kommer att se ut enligt 

Olofsson. Detta anger Olofsson till stor del kommer bero på den praxis som utvecklas i 

branschen. Den promemoria som revisorerna gett ut ser Olofsson som något som förändrat 

reglerna kring värderingen och redovisningen av deras förvaltningsfastigheter. När det gäller 

rutiner har han ännu inte märkt av några skillnader eftersom de inte hunnit ge ut sin första 

kvartalsrapport. Olofsson anger att bolagets nuvarande värderings- och redovisningsarbete till 

största delen utgår från framarbetade rutiner.  

5.1.2 Corem 
Transaktionschef och Vice VD Håkan Engstam och ekonomichef Mats Löfgren arbetar på 

Corem, ett bolag som har valt att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Corem har ännu inte implementerat IFRS 13 fullt ut då de valt att inte ta hänsyn till den i den 

första kvartalsrapporten. Löfgren tror inte att IFRS 13 kommer vara en stor förändring för 
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organisationen, utan att det framförallt kommer innebära ytterligare upplysningar. Något som 

kommer leda till ett mer komplicerat och invecklat arbete med redovisningen av fastigheterna. 

Implementeringen av IFRS 13 kommer enligt Löfgren troligtvis att ske inför att den andra 

kvartalsrapporten tas fram. Corem har för att förbereda sig för införandet av IFRS 13 haft en 

nära dialog med bolagets revisorer. Dessa förberedelser började under hösten 2012 och 

Löfgren är i egenskap av ekonomichef ansvarig för denna typ av arbetsuppgifter. 

Tillsammans med revisorerna utredde han vad den nya standarden skulle komma att innebära 

för företaget. Utifrån dialogen med revisorerna utgavs inget skriftligt material. 

 
Löfgren anger att det har upplevts vissa osäkerheter gällande hur IFRS 13 ska behandlas. 

Dessa osäkerheter har lösts genom kontakter med bolagets revisorer samt genom att se hur 

andra fastighetsbolag har valt att implementera IFRS 13. Vidare anger Löfgren att IFRS 13 

troligtvis kommer att få betydelsen av en ny intern regel i organisationen gällande 

redovisningen av förvaltningsfastigheter. Engstam uppger att värderings- och 

redovisningsarbetet i företaget i stort annars utgår från framarbetade rutiner. 

5.1.3 Diös 
CFO Rolf Larsson arbetar på Diös, vilka har valt att värdera sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. Diös började implementera IFRS 13 den 1 januari 2013. Detta då de 

uppfattade att det var praxis i branschen samt att revisorerna angav att denna tidpunkt var 

lämplig för implementering av standarden. Larsson anger att IFRS 13 inte har inneburit en 

omfattande förändring för bolaget, utan att det i huvudsak har handlat om ytterligare 

upplysningskrav som måste uppfyllas. För att förbereda sig för införandet av IFRS 13 hade 

Larsson och bolagets redovisningssansvarige, i samband med att standarden släpptes under 

2011 en diskussion kring hur organisationen skulle implementera standarden, samt vad den 

skulle få för betydelse för bolaget. Larsson anger att de sedan haft en vidare diskussion med 

företagets revisor kring IFRS 13 i september 2012, samt inför att den första kvartalsrapporten 

skulle släppas under 2013. Utifrån dessa möten har revisorerna gett ut ett material kring hur 

de ser på innebörden av regelverket. Larsson och redovisningssansvarige på Diös har även 

sammanställt ett eget material utifrån mötena samt uppdaterat bolagets redovisningsprinciper. 

Redovisningsprinciperna är skriftliga instruktioner för värdering och redovisning som 

används löpande i redovisningen samt i samband med årets samtliga bokslut. 
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Larsson anger att det initialt fanns en viss osäkerhet kring hur IFRS 13 skulle implementeras 

och tolkas, men att dessa osäkerheter lösts genom diskussioner med bolagets revisorer. 

IFRS 13 har för Diös blivit till en ny del i redovisningsprinciperna som de måste följa vid 

värdering och redovisning av förvaltningsfastigheterna. Larsson uppger att inga nya rutiner i 

bolaget kring värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter har införts utifrån IFRS 13. 

Överlag skulle Larsson klassificera arbetet i Diös kring värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter som att det utgår från rutiner och framarbetade processer.  

5.1.4 Fastighetsbolaget A 
Ekonomichef Person A arbetar på Fastighetsbolaget A, som har valt att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Fastighetsbolaget A började implementera IFRS 13 

från och med den 1 januari 2013. Detta då det enligt Person A inte fanns något värde i att 

implementera den tidigare. För att förbereda bolaget för införandet av IFRS 13 började Person 

A titta på den nya standarden och vad den skulle komma att innebära för bolaget i december 

2012. Det är Person A i rollen som ekonomichef som har ansvarat för införandet av och 

förberedelserna för IFRS 13. Person A har under förberedelserna undersökt om IFRS 13 

skulle komma att innebära några förändringar för bolaget. I detta fall kom Person A fram till 

att förändringen för bolaget inte var så omfattande utan att de största förändringarna låg i de 

upplysningar som krävs. Person A har sedan utformat kvartalsrapporten så att denna 

information finns med, samt uppdaterat bolagets skriftliga kontrollpaket. Detta kontrollpaket 

innehåller instruktioner gällande vilken information som är nödvändig för varje fastighet för 

att värderingen ska kunna göras. Inför införandet av IFRS 13 har bolaget haft en viss kontakt 

med sina revisorer, dels genom möten men även på seminarier där nyheter inom regelverket 

har tagits upp. Person A anger även att denne har använt sig av tidningen Balans och en 

artikel där vilken behandlade införandet av IFRS 13. Person A är själv före detta revisor 

vilket medför att denne hade en god bild av hur bolaget behövde gå tillväga och vad som 

behövdes göras, detta stämdes sedan av med revisorerna. 

 

Några osäkerheter eller problem kring införandet och implementeringen av IFRS 13 upplever 

Person A att det i stort inte har funnits. Vissa svårigheter har dock legat i att hitta nivån på de 

upplysningar bolaget ska lämna. I dessa fall anger Person A att de avvaktar branschpraxis för 

att se hur de ska tolka standarden. Gällande regler som införts utifrån IFRS 13 består dessa av 

uppdateringar av bolagets kontrollpaket. Inga rutiner kring värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter har enligt Person A införts utifrån införandet av IFRS 13. 
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Person A anger att bolagets värderings- och redovisningsarbete i stort annars utgår från 

framarbetade rutiner. 

5.1.5 Klövern 
Ekonomichef Mattias Rickardsson arbetar på Klövern, ett bolag som har valt att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Klövern började implementera IFRS 13 under 2012. 

Denna tidiga implementering gjordes för att kunna förbereda bolaget inför 2013 när IFRS 13 

skulle bli ett obligatoriskt krav. Detta samtidigt som förändringarna som IFRS 13 innebar inte 

var så omfattande för Klövern och därför var lätta att genomföra. IFRS 13 har enligt 

Rickardsson endast inneburit vissa utökade upplysningskrav. Klövern har för att 

implementera IFRS 13 haft en dialog med bolagets revisorer där de gått igenom de nya 

förutsättningarna och utifrån dessa beaktat vad som behöver justeras. På dessa möten har 

redovisningschefen samt Rickardsson i egenskap av ekonomichef deltagit. Rickardsson 

uppger att inget material har getts ut utifrån dessa möten, utan att de deltagande parterna har 

tagit egna anteckningar gällande vad som togs upp. 

 

Det har vid implementeringen av IFRS 13 inte funnits någon osäkerhet kring hur standarden 

ska tillämpas enligt Rickardsson. Utifrån IFRS 13 har som tidigare nämnts anteckningar 

skapats. Rickardsson anger vidare att Klövern inte har förändrat några arbetsrutiner kring 

redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter utifrån införandet av IFRS 13. Bolagets 

arbete kring värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter utgår i vanliga fall enligt 

Rickardsson från framarbetade rutiner. 

5.1.6 Sagax 
Ekonomichef Peter Larsen arbetar på Sagax vilka har valt att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Sagax började implementera IFRS 13 från och med 

1 januari 2013. De valde att inte göra en tidigare implementering då de i samråd med sina 

revisorer ansåg att den inte skulle vara en förändring av stor betydelse för företaget. Dialogen 

med revisorerna har Larsen i egenskap av ekonomichef samt koncerncontrollern på Sagax 

ansvarat för. Dessa förberedelser ägde rum i samband med att IFRS 13 släpptes under 2011. 

Larsen, koncerncontrollern samt bolagets redovisningsansvarige har även varit på seminarier 

hos revisorerna gällande nyheter i regelverket där IFRS 13 har behandlats. Inget skriftligt 

material har från dessa möten getts ut. Larsen uppger att Sagax inte kommer att ta hänsyn till 

IFRS 13 i kvartalsrapporterna för 2013 utan endast i årsredovisningen för 2013. Detta innebär 

att Sagax ännu inte implementerat IFRS 13 fullt ut. 
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Ingen osäkerhet har enligt Larsen funnits kring hur IFRS 13 ska tolkas och implementeras. 

Sagax värderings- och redovisningsarbete kring förvaltningsfastigheter utgår till största delen 

från rutiner men där mycket dokumenteras skriftligt.  

5.1.7 Wihlborgs 
Värderingsansvarig Jenny Moberg och redovisningschef Per Mauritzon arbetar på Wihlborgs, 

ett bolag som har valt att värdera sina fastigheter till verkligt värde. Wihlborgs började 

implementera IFRS 13 från och med 1 januari 2013, men kommer att vänta till 

årsredovisningen för 2013 innan de tar hänsyn till standarden. Mauritzon påpekar att IFRS 13 

inte är en stor förändring för bolaget, varför de inte har valt att implementera den tidigare. För 

att förbereda sig inför införandet av IFRS 13 har Mauritzon haft en dialog med bolagets 

revisorer, detta har exempelvis skett genom seminarier där nya rekommendationer och regler 

presenterats. Utifrån dessa seminarier har deltagarna från Wihlborgs fått tillgång till 

revisorernas presentationsmaterial där de väsentliga förändringarna funnits med. Ett sådant 

material uppger Mauritzon att företaget har fått gällande IFRS 13.  

 
Mauritzon upplever att det i stort inte finns en osäkerhet kring hur IFRS 13 ska implementeras 

och användas i organisationen. Han nämner dock att det kan finnas en viss osäkerhet kring 

vissa delar av IFRS 13, exempelvis vilken nivå vissa tillgångar ska föras till. För att lösa 

denna osäkerhet tittar bolaget på hur branschpraxis ser ut. IFRS 13 har enligt Mauritzon blivit 

till en ny regel som bolaget måste ta hänsyn till vid redovisning av fastigheterna. Moberg 

anger att Wihlborgs värderings- och redovisningsarbete kring förvaltningsfastigheter till 

största delen består av ett rutinarbete, där etablerade metoder har arbetats fram.  
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5.2 Sammanställning av intervjumaterial 
 

 
Tabell 2. Sammanställning av intervjumaterial. 

5.3 Sammanfattning av det insamlade materialet 
Samtliga respondenter uppger att införandet av IFRS 13 har varit en mindre förändring för 

organisationen, då den endast har bestått av vissa utökade upplysningskrav. 

Trots förändringens mindre omfattning har organisationerna vid implementeringen av 

IFRS 13 genomfört förändringar och justeringar av de interna reglerna. Dessa 

förändringsprocesser har dock till viss del skilt sig åt mellan organisationerna. Samtliga 

organisationer har i dessa processer tagit hjälp av sina revisorer. Branschpraxis har även haft 

stor betydelse för bolagets implementeringsprocess, då fem av sju fastighetsbolag har använt 

sig av branschpraxis för att lösa osäkerheter kring IFRS 13.  

Fastighetsbolag Aktiviteter som haft betydelse 
vid införandet av IFRS 13 

Regler som införts med 
IFRS 13 
 

Atrium Ljungberg • Dialog med revisorerna. 
• Avvaktar branschpraxis. 

• PM från revisorerna 
gällande IFRS 13. 

Corem • Dialog med revisorerna. 
• Avvaktar branschpraxis. 
• Har ännu inte 

implementerat IFRS 13 
fullt ut. 

 
• Inget skriftligt 

material finns utifrån 
IFRS 13. 

Diös  
 

• Dialog med revisorerna. 

• Har fått material från 
revisorerna angående 
IFRS 13. 

• Ändrade 
redovisningsprinciper 

 
Fastighetsbolaget A 

• Viss dialog med revisorer. 
• Har tagit del av artikel i 

branschtidning. 

• Uppdaterat 
kontrollpaket. 

Klövern • Dialog med revisorerna. • Mötesanteckningar 
om IFRS 13. 

Sagax • Dialog med revisorerna. 
• Har ännu inte 

implementerat IFRS 13 
fullt ut. 

• Inget skriftligt 
material finns utifrån 
IFRS 13. 

Wihlborgs  
• Dialog med revisorerna. 

• Har fått material från 
revisorerna angående 
IFRS 13. 

!
!
!



	   28	  
	  

6 Olika faktorers betydelse för företagens anpassning 

6.1 Förändringsprocessen 
Många likheter finns mellan de studerade organisationerna då alla verkar i samma bransch 

samt driver samma typ av verksamhet. Trots detta kan vi utifrån vår studie se att det finns 

vissa skillnader i hur företag anpassar sig till en ny redovisningsstandard. Val av tidpunkt för 

implementering är en sådan aspekt där organisationerna skiljer sig åt. Endast ett av företagen, 

Klövern, valde att implementera IFRS 13 tidigare än 2013. Detta tyder på en viss 

framförhållning från Klöverns sida som inte kunde återfinnas hos resten av de studerade 

bolagen. Resterande företags avvaktan beror genomgående på att de anser att fördelarna med 

en tidigare implementering är för små för att det ska föra någon nytta med sig. Detta bekräftar 

tidigare forskning som framförts av Christensen (2012), gällande att det finns ett motstånd 

gentemot att frivilligt implementera IFRS standarder. Detta motstånd förklaras av att 

fördelarna med dessa standarder generellt är överskattade (Christensen, 2012). Ett visst 

motstånd till att implementera IFRS standarder kan därmed utläsas från vår studie, då endast 

ett av de undersökta bolagen valt att implementera IFRS 13 innan det blev obligatoriskt. Ett 

eventuellt motstånd är således något som har betydelse för hur organisationer anpassar sig till 

en ny redovisningsstandard med avseende på relationen mellan externa 

redovisningsstandarder och interna regler och rutiner. Motstånd till att implementera och 

skapa nya regler är även något som kan utläsas från vår analysmodell (Figur 2, pil a). 

Tidsaspekten i pil a, det vill säga hur lång tid företagen har använt för att avkoda IFRS 13 till 

regler och rutiner är något som kan visa på ett motstånd. Desto längre tid de studerade 

företagen har använt för att implementera IFRS 13, desto större motstånd har vi kunnat utläsa 

av vår analysmodell. I samtliga företags fall, förutom gällande Klövern, har tidsaspekten i pil 

a varit relativt lång eftersom företagen valt att inte agera innan 2013.  
 

Utifrån vår studie kan vi även se skillnader i den osäkerhet som företagen upplevt gällande 

hur IFRS 13 ska implementeras och hur företagen ska anpassa sig till den nya standarden. 

Osäkerhet är något som kan tolkas med hjälp av pil a i vår analysmodell (Figur 2), då 

utförandet av denna process kan visa på om osäkerhet funnits. En osäkerhet kring IFRS 13 

har utifrån vår studie kunnat utläsas då fem av sju företag har tagit hjälp i processen att 

avkoda den nya standarden. Atrium Ljungberg, Corem, Diös, Fastighetsbolaget A och 

Wihlborgs uppgav alla att det har funnits en osäkerhet kring implementeringen av IFRS 13. 

Skillnader fanns i hur de företag som upplevt dessa osäkerheter har valt att hantera dem. Diös 
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har för att utreda osäkerheten vänt sig till bolagets revisorer, medan Atrium Ljungberg, 

Fastighetsbolaget A och Wihlborgs har valt att hantera osäkerheten gällande IFRS 13 genom 

att betrakta rådande, samt avvakta kommande branschpraxis. Corem har i sin tur valt att ta 

hjälp från både sina revisorer samt från branschpraxis när osäkerheter har uppstått. En 

eventuell osäkerhet är således något som har betydelse för organisationers anpassning till en 

ny redovisningsstandard. 

6.2 Regler och rutiner 
I vår studie har vi vidare tittat på de aktiviteter som har genomförts i organisationerna för att 

implementera IFRS 13. Dessa aktiviteter jämförs enligt vår analysmodell (Figur 2, pil a) med 

etablerade regler och rutiner i organisationerna. Denna jämförelse görs för att se huruvida en 

förändring behöver göras, i vilken omfattning den behöver göras, samt vad som behöver 

förändras. Eftersom samtliga av de studerade organisationerna angav att IFRS 13 innebär en 

liten förändring för organisationen, innebär detta att endast små justeringar av etablerade 

regler och rutiner krävs jfr Burns och Scapens (2000). Dessa justeringar har hos samtliga 

företag som implementerat IFRS 13 gjorts i de etablerade reglerna kring redovisningen av 

förvaltningsfastigheter, pil a (Figur 2). Justeringar har skett genom att ett skriftligt material 

kring redovisningen av förvaltningsfastigheter har införts eller ändrats utifrån IFRS 13, vilket 

tagit formen av en ny regel. 
 

Regler har i denna studie definierats som något som finns nedskrivet och som personalen har 

till arbetsuppgift att följa. Detta innebär att det skriftliga material som ändrats eller införts 

utifrån införandet av IFRS 13 får betydelsen av en ny regel i organisationen. 

Atrium Ljungberg, Diös och Wihlborgs mottog alla material gällande IFRS 13 från 

revisorerna. Något som sedan har fått betydelsen av en regel då detta material har använts i 

arbetsprocesserna. Vi kan i dessa fall se att inget av bolagen valt att omarbeta eller skapa ett 

nytt material utifrån det som mottagits av revisorerna. Istället användes i samtliga fall 

revisorernas material i dess ursprungsform som regler gällande redovisningen av 

förvaltningsfastigheterna. Detta visar på att en ny regel implementeras genom att ett material 

mottas från en extern part. Denna implementering kan ses i pil a (Figur 2) där IFRS 13 har 

avkodats till en regel genom att ett material har mottagits från en extern part. Den externa 

parten har således hjälpt företaget att avkoda IFRS 13 till regler. Fastighetsbolaget A och 

Klövern har istället för material från revisorerna skapat eller uppdaterat ett eget skriftligt 

material utifrån införandet av IFRS 13, vilket medför att regler har skapats även i dessa 

organisationer. Dessa företag har dock själva avkodat IFRS 13. Corem och Sagax hade inget 
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skriftligt material kring IFRS 13 vilket med största sannolikhet beror på att dessa företag ännu 

inte implementerat standarden fullt ut. Regler som styr arbetsprocesserna är därmed inte lika 

aktuella som i de bolag där implementeringen redan skett.   
 

Rutiner har i denna studie definierats som de regler som inte finns nedskrivna, utan sådant 

som personalen i organisationen har fått som vana att utföra. Samtliga organisationer uppgav 

att inga nya rutiner har skapats utifrån införandet av IFRS 13. Detta innebär att företagen 

fortfarande befinner sig på ett stadie i förändringsprocessen där regler har störst betydelse i 

arbetsprocesserna (Burns & Scapens, 2000). Inget upprepat beteende av de nya reglerna 

utifrån IFRS 13 har hunnit genomföras i den utsträckningen att personalen fått en vana att 

utföra arbetet på ett visst sätt. Vilket stämmer överens med Burns och Scapens (2000) 

ramverk. Detta visar att pil b och c i vår analysmodell (Figur 2) inte haft möjlighet att utföras 

ett upprepat antal gånger utan endast några enstaka. Institutioner har därmed heller inte haft 

möjlighet att skapas eller ändras i organisationerna utifrån införandet av IFRS 13 (Figur 2, pil 

d). Avsaknaden av ett upprepat beteende av reglerna utifrån IFRS 13 beror på att företagen 

endast har tagit hänsyn till IFRS 13 en gång i den första kvartalsrapporten eller ännu inte har 

implementerat den fullt ut. Val av tidpunkt för implementering är således något som har 

betydelse för relationen mellan externa redovisningsstandarder och interna rutiner vid 

organisationers anpassning till en ny redovisningsstandard. Samtliga företag angav att deras 

värderings- och redovisningsarbete kring förvaltningsfastigheter till stor del utgår från 

framarbetade rutiner. Detta tyder på att även IFRS 13 kommer att omvandlas till rutiner efter 

ett upprepat beteende i organisationerna. Denna förändringsprocess visar att Burns och 

Scapens (2000) ramverk ur detta hänseende, beskriver praktiken på ett rättvisande sätt. Detta 

eftersom de studerade interna processerna kring hur regler blir till rutiner genom ett upprepat 

beteende stämmer överens med de processer som beskrivs i ramverket. 

6.3 Revisorernas betydelse 
En aktivitet som samtliga företag har utfört och som har varit av stor betydelse vid 

anpassningen till IFRS 13 har varit kontakten med bolagens revisorer. Att företagen vände sig 

till revisorerna i frågor gällande den nya standarden kan ses som en institution i 

organisationerna jfr Burns och Scapens (2000). Att vända sig till bolagets revisor istället för 

att exempelvis använda sig av någon annan extern expert, har blivit det vedertagna sättet att 

agera vid en extern förändring så som införandet av en ny redovisningsstandard. Detta visar 

på att företagen vid avkodning av IFRS 13, pil a (Figur 2) tar hjälp av en extern faktor som 

revisorer för att avkoda standarden till regler och rutiner som går att tillämpa praktiskt i 
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organisationen. Burns och Scapens (2000) ramverk har kritiserats för att utelämna de externa 

faktorerna i den interna förändringsprocessen i organisationer (Arroyo, 2012). Utifrån denna 

kritik valde vi i studiens initiala skede att öppna upp vår analysmodell (Figur 2).  Att en 

extern faktor inkluderas i företagens förändringsprocess visar på att denna analysmodell 

(Figur 2) bekräftas. Revisorerna blir således en extern faktor som har betydelse för företagens 

anpassning till en ny redovisningsstandard och för relationen mellan externa 

redovisningsstandarder och interna regler och rutiner. 

6.4 Branschpraxis 
En stor del av de undersökta företagen angav att de betraktar rådande, samt avvaktar 

kommande branschpraxis för att lösa osäkerheter kring implementeringen av IFRS 13. 

Atrium Ljungberg och Corem hade vid intervjuernas genomförande ännu inte implementerat 

IFRS 13 fullt ut och uppgav att vissa osäkerheter fanns kring hur detta skulle komma att ske. I 

dessa fall kan vi se att en beredskap fanns i organisationerna gällande att omarbeta etablerade 

regler och rutiner, men att förändringsprocessen inte hade genomförts fullt ut. 

Organisationerna hade på grund av detta inte fullständigt identifierat vad IFRS 13 skulle 

komma att innebära för förändring av de etablerade reglerna och rutinerna. De vet därmed 

inte på vilket sätt de kan komma att behöva justera dessa eller vilka nya regler som behöver 

införas. 

 

Respondenterna från Fastighetsbolaget A och Wihlborgs uppgav att viss osäkerhet hade 

funnits gällande nivåer för upplysningar i IFRS 13. Dessa osäkerheter löstes genom att 

företagen betraktade branschpraxis. I detta fall kan vi se att hur etablerade regler och rutiner 

ska justeras avgörs utifrån hur andra liknande organisationer har agerat.  För att lösa dessa 

osäkerheter valde båda företagen att avvakta och betrakta hur resterande företag inom 

branschen valde att implementera IFRS 13. Vilket visar på att branschpraxis var en extern 

faktor som företagen tog hjälp av för att avkoda IFRS 13 till regler och rutiner som kunde 

användas i praktiken. Detta innebär att branschpraxis inkluderas i pil a i analysmodellen 

(Figur 2). Även Fastighetsbolaget A och Wihlborgs har valt att betrakta branschpraxis när 

osäkerheter uppkommit kring IFRS 13 under implementeringen. Den yttre omgivningen har 

därmed en stor betydelse för hur företag anpassar sig till en ny redovisningsstandard. 

De traditioner som finns i branschen, det vill säga branschpraxis, får utifrån den tidiga 

institutionella teorins perspektiv och Burns och Scapens (2000) ramverk, betydelsen av en 

institution. Detta då branschpraxis för fastighetsbolagen har blivit till ett allmänt vedertaget 
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sätt att agera utifrån. Branschpraxis är således en faktor som har stor betydelse för 

organisationers anpassning till en ny redovisningsstandard med avseende på relationen mellan 

den externa redovisningsstandarden och de interna reglerna och rutinerna. 

6.5 Förändringen över tid 
Burns och Scapens (2000) menar att förändringar i organisationer sker i en process där 

individernas upprepade beteende är det som för processen framåt. Detta är även något som vi 

beskrivit i vår analysmodell (Figur 2). Eftersom IFRS 13 är en ny förändring finns det mycket 

som tyder på att denna förändringsprocess i företagen inte är färdig än. Implementeringen av 

IFRS 13 behöver dessutom inte ske fullt ut förrän inför färdigställandet av årsredovisningen 

för 2013, vilket vid denna studies genomförande är ungefär ett år fram i tiden. Detta tyder på 

att förändringsprocessen i de studerade organisationerna ännu inte har genomförts fullt ut. 

Vilket visar på att det är en process som löper över en längre tid. 

6.6 Sammanfattning av företagens anpassning till en ny redovisningsstandard 
Analysen visar på att förändringsprocessen utifrån IFRS 13 till viss del skiljer sig åt mellan 

företagen, men att den interna processen stämmer väl överens med den beskrivna 

förändringsprocessen i Burns och Scapens (2000) ramverk samt vår analysmodell (Figur 2). 

Externa faktorer, i detta fall branschpraxis och revisorer, vilka inte tas med i ramverket 

visades även ha en stor betydelse för företagens anpassning. Detta fångades genom att vi 

öppnat upp vår analysmodell för externa faktorer. Revisorer och branschpraxis visades 

således ingå i pil a (Figur 2), där avkodningen av IFRS 13 till regler och rutiner som kunde 

tillämpas praktiskt i organisationen utfördes.  
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7 Organisationers anpassning till en ny redovisningsstandard 

7.1 Diskuterande slutsats 
Vi ämnade med denna studie finna svar på vår forskningsfråga; Hur anpassar sig 

organisationer till införandet av en ny redovisningsstandard med avseende på relationen 

mellan externa redovisningsstandarder och interna regler och rutiner? Studien genomfördes 

med en teoretisk utgångspunkt i den tidiga institutionella teorin genom att studera hur 

fastighetsbolag har anpassat sig till införandet av IFRS 13. 
 

Förändringsprocessen hos de studerade företagen skiljde sig till viss del åt. Detta berodde 

bland annat på att företagen valt olika tidpunkter för att implementera IFRS 13 och att 

processerna därmed hade kommit olika långt. Hos de företag som hade implementerat 

IFRS 13 kunde vi se att den externa redovisningsstandarden jämfördes med de etablerade 

reglerna, rutinerna och institutionerna som fanns i organisationerna. Utifrån det gjorde 

företagen sedan en bedömning av vilka etablerade regler och rutiner som behövde justeras, 

samt vilka nya regler som behövde införas. Sammantaget visade studien att organisationernas 

interna förändringsprocesser ur detta hänseende stämde väl överens med den 

förändringsprocess som beskrivs av Burns och Scapens (2000). 
 

Vår studie visade även att den analysmodell som tagits fram inför denna studie (Figur 2), 

vilken bygger på Burns och Scapens (2000) ramverk, gav en rättvisande bild av 

förändringsprocessen i praktiken. Detta genom att denna analysmodell öppnades upp och 

inkluderade en extern faktor, vilket visade sig vara av stor betydelse för organisationers 

anpassning till en ny redovisningsstandard. Företagens revisorer var en extern faktor vi kunde 

se hade betydelse för organisationers anpassning till en ny redovisningsstandard. Detta genom 

att implementeringen till stor del styrdes utifrån vägledning som getts av revisorerna. Dessa 

angav dels hur den nya redovisningsstandarden skulle behandlas, samt vad den skulle komma 

att betyda för organisationen. Branschpraxis var ytterligare en extern faktor som visade sig ha 

en stor betydelse för hur fastighetsbolag anpassade sig till införandet av en ny 

redovisningsstandard. Detta då många av de studerade bolagen avvaktade kommande och 

betraktade rådande branschpraxis för att lösa osäkerheter kring implementeringen av IFRS 13. 
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Att externa faktorer så som branschpraxis samt revisorer hade så stor betydelse för 

organisationernas anpassning var något vi inte hade förväntat oss finna med denna studie. Vi 

hade istället en uppfattning av att företagen i detta avseende var mer självständiga och skötte 

anpassningen med hjälp av interna resurser och intern kunskap till större del än vad denna 

studie fann. Externa faktorers stora betydelse för organisationers anpassning tyder på att dessa 

borde ha inkluderats och fått en större plats i vår analysmodell. Externa faktorer borde således 

inkluderas i modellen jämsides med institutioner och IFRS 13 då dessa genom pil a har en 

stor roll när en ny redovisningsstandard avkodas till regler och rutiner. Detta beskrivs i den 

modifierade analysmodellen, Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modifierad analysmodell. 

 

Burns och Scapens (2000) har visat att en förändring inom en organisation ofta innebär en 

stor förändring av de formella bitarna medan den faktiska förändringen i organisationen ofta 

förblir liten. Detta är något vi kan känna igen i vår studie då den verkliga förändringen för 

företagen endast blev liten trots att den formella förändringen var betydligt större. Den 

formella förändringen var i detta fall införandet av en ny redovisningsstandard, vilket är en 

stor förändring i det regelverk som reglerar organisationernas ekonomiska arbete. 
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Organisationernas anpassning till införandet av en ny redovisningsstandard kan slutligen 

sägas ha skett genom att nya regler införts i organisationerna utifrån IFRS 13. Det kan även 

fastställas att två externa faktorer, i detta fall branschpraxis och organisationernas revisorer, 

har en stor betydelse för organisationernas anpassning till en ny redovisningsstandard med 

avseende på relationen mellan externa redovisningsstandarder och interna regler och rutiner. 

Den teoretiska kunskapen för hur organisationer anpassar sig till en ny redovisningsstandard 

har således med denna studie utvecklats. Detta är även kunskap som IASB, företagens 

intressenter samt företagen själva kommer att ha glädje av då en ökad förståelse för hur en ny 

redovisningsstandard påverkar organisationer har skapats. 

7.2 Förslag till vidare forskning 
För att bekräfta de resultat vi funnit gällande hur organisationer anpassar sig till en ny 

redovisningsstandard, är det nödvändigt med fler och djupare studier inom området. En 

aspekt som vidare går att undersöka är att inkludera omvärldsperspektivet ytterligare. Det 

skulle då gå att undersöka mer på djupet hur företag tar efter varandra och varför detta 

beteende uppkommer, samt vad det får för konsekvenser för företagens anpassning till en ny 

redovisningsstandard. Detta skulle kunna ske genom att använda sig av den modifierade 

analysmodellen (Figur 3) där externa faktorer inkluderas i förändringsprocessen. 
 

För att undersöka ämnet vidare behövs också våra resultat sättas i perspektiv till en förändring 

som för bolagen innebär en större och mer omfattande förändring än vad IFRS 13 har 

inneburit. Detta för att se om liknande resultat som våra kan återfinnas eller om 

organisationers anpassning skiljer sig åt beroende på förändringens omfattning. För att öka 

möjligheten till generalisering behöver även andra branscher än fastighetsbranschen 

undersökas. Det finns således många aspekter inom området som behöver studeras för att 

bekräfta och öka förståelsen för de resultat som funnits i denna studie. 
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Bilaga 1 Mail till fastighetsbolag 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid Uppsala universitet som läser Ekonomprogrammet med inriktning mot 

företagsekonomi. Under våren kommer vi att skriva vår kandidatuppsats, vilken kommer att 

handla om rutinerna kring värdering av förvaltningsfastigheter samt om införandet av IFRS 

13. 

 

Vi är därmed intresserade av hur rutinerna för att värdera förvaltningsfastigheter ser ut inom 

ert företag samt hur ni har förberett er för den nya standarden och vad den fått för effekter för 

er. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om du och eventuellt ytterligare några personer i 

ert företag kunde tänka sig att ställa upp på en intervju med oss gällande detta ämne. Intervjun 

beräknas ske någon gång under april och ta ungefär 30 minuter. Inför intervjun kommer vi att 

återkomma med mer information gällande vad vi tänkt fråga om så att ni kan förbereda er. Ni 

får själva välja om ni vill vara anonyma i uppsatsen, och om ni önskar så skickar vi gärna vår 

sammanställning av intervjun innan vi använder oss av informationen i uppsatsen. 

 

Vi kommer kontakta dig via telefon under de närmaste dagarna för att höra om ni har 

möjlighet att delta samt om ni har några frågor. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Liv Bernard och Jenny Nordin 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
Individ 

1. Vad är din befattning? 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har dessa varit dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Organisation 

4. Värderar ni era förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller anskaffningsvärde? 

Varför? 

5. Hur länge har ni gjort det? 

 

6. Hur ser era processer ut vid värdering och redovisning av fastigheter? Berätta! Vilka 

personer är involverade, hur gör ni, vad anser ni är viktigt i processen, etc.? 

 

Förändring & IFRS 13 

7. När började ni implementera IFRS 13? Om tidigare än 1 januari 2013, varför? Om 1 

januari 2013, varför inte tidigare? Tillämpning var tillåten från 12 maj 2011. 

8. Hur har ni förberett er för införandet av IFRS 13? När började ni? Vem har ansvarat? 

 

9. Hur har ni gått tillväga för att implementera och tillämpa reglerna i IFRS 13 i er 

organisation? Har det fungerat bra? 

10. Vilka aktiviteter har genomförts för att tillämpa och implementera IFRS 13?  

 

11. Hur upplever du införandet och implementeringen av IFRS 13? 

 

12. Vad anser du att införandet av IFRS 13 har inneburit för er organisation? Varför? 

Något konkret? 

13. Vad har IFRS 13 inneburit för era arbetsprocesser kring värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter? 

 

14. Hur skiljer sig era processer vid värdering och redovisning av fastigheter nu från innan 

införandet av IFRS 13?  
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Regler & Rutiner 

15. Har ni ändrat några regler gällande värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter efter införandet av IFRS 13? 

16. Har ni märkt av att några rutiner gällande värdering och redovisning av 

förvaltningsfastigheter har ändrats efter införandet av IFRS 13? 

 

17. Finns reglerna i IFRS 13 nedskrivet eller hur använder ni materialet i IFRS 13? I form 

av vad?  

18. Hur ofta upplever du att materialet som finns om IFRS 13 används? 

 

19. Skulle du klassificera ert värderings- och redovisningsarbete kring 

förvaltningsfastigheter som att det utgår mest från rutiner (framarbetade metoder) eller 

regler (nedskrivet)? 

 

20. Upplever du att det finns en osäkerhet kring hur värderingen och redovisningen av 

förvaltningsfastigheterna enligt IFRS 13 ska gå till? 

21. Hur hanterar ni eventuella osäkerheter? Diskuterar ni dessa gemensamt eller löser dem 

enskilt? Vilka osäkerheter har uppkommit eller kan komma upp? 

 

 


