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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad fastighetsbolag inom K3 baserar sina 

byggnaders avskrivningstider på och hur väl dessa stämmer med vad som rekommenderas 

inom forskningen på området. Företag inom K3 redovisar enligt årsredovisningslagen. Detta 

är intressant att titta på då det är väldigt komplext att bestämma avskrivningstider för en 

byggnad, än mer komplext blir det vid innehavandet av många byggnader, där den ena inte är 

den andre lik. För att försöka förklara de val av avskrivningstider som fastighetsbolag gör 

använder vi oss av institutionell teori och intressentteorin. Vi har i vår studie valt ett 

kvalitativt tillvägagångssätt där vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer hos fem 

fastighetsbolagen inom klassificeringen K3. I studien kommer vi fram till att 

fastighetsbolagens val av avskrivningstider främst har påverkats av tre faktorer. Tvingande 

krafter, i form av lagar och direktiv från aktörer de är beroende av. Imiterande krafter, vilket 

ofta tar sig uttryck i hänvisning till hur andra större företag tidigare gjort. Samt normativa 

krafter, de normativa krafterna innebär i de flesta fall att man har diskussioner med revisorer 

om vad som kan anses vara en skälig avskrivningstid. 

Tvingande krafters påverkan leder till att de undersökta fastighetsbolagen bestämmer en 

avskrivningstid som faller inom ramarna för vad forskningen anser är rekommenderade 

avskrivningstider för olika typer av byggnader. De fastighetsbolag som påverkats av 

imiterande krafter samt normativa krafter har istället bestämt en avskrivningstid på ett sätt 

som kan ses som orimligt i förhållande till vad forskning anser vara rimligt. 

 

Nyckelord: ÅRL 4 § 4, K3-regelverket, Avskrivningstid hos byggnader, Institutionell teori, 

Intressentteori.  
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1. Inledning 

 

1. 1 Bakgrund 

 

Vetenskapligt så finns det ingen enighet runt vad redovisningen egentligen ska uppfylla för 

syfte. Men ett viktigt inflytande på den internationella redovisningssynen är 

kapitalmarknadsperspektivet. Enligt kapitalmarknadsperspektivet ska ett företags redovisning 

fungera som ett underlag för investerares beslut att sälja eller köpa ett företags aktier. 

Redovisningen måste då ge en så korrekt bild som möjligt av företagets finansiella ställning 

och resultat samt innehålla uppgifter om ett företags förväntade utveckling (Skatteverket, 

2009, s. 53). I dagens Sverige redovisar inte alla företag enligt samma regler. 

Bokföringsnämnden har genomfört ett normgivningsprojekt för svenska företag där de 

klassificerar dem i fyra olika klasser, vilka alla ska up2prätta en årsredovisning på olika sätt. 

Svenska företag som inte är börsnoterade men uppfyller två av dessa kriterier ska redovisa 

enligt K3-regelverket. Har mer än 50 anställda, har tillgångar i balansräkningen som uppgår 

till mer än 25 miljoner kronor eller har en nettoomsättning som uppgår till mer än 50 miljoner 

kronor i resultaträkningen (Bokföringsnämndens, 2011a). Dessa företag ska enligt 

Bokföringslagen 6 kap. 2 § upprätta årsredovisningen i enlighet med årsredovisningslagen . 

Detta skiljer sig åt vid jämförelse med börsnoterade företag som kallas K4. Dessa ska 

redovisa enligt den internationella lagstiftningen IFRS (International Financing Reporting 

Standards). Företag inom K3 får dock välja att redovisa enligt IFRS regler om de vill 

(Bokföringsnämndens, 2011a).  

Det finns flera skillnader emellan dessa två regelverk, en av dem är hur man redovisar 

avskrivningstider på materiella anläggningstillgångar. Syftet med avskrivningar är att företag 

ska ha möjligheten att kunna sprida kostnaden för en tillgång under den tiden som tillgången 

bidrar med intäkter till verksamheten. På det sättet får man ett mer rättvisande resultat (Smith, 

2006, s. 162). Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 4 kap. 4 § ska en anläggningstillgång med 

en begränsad nyttjandeperiod avskrivas systematiskt under denna period (SFS 1995:1554). 

Men för börsnoterade bolag gäller IFRS vilket innebär att företag måste redovisa sina 

tillgångar till verkligt värde, enligt IAS 40 eller att de väljer att redovisa enligt IAS 16 vilket 

för fastighetsbolagen skulle innebära komponentavskrivningar (IAS 40, s. 20ff). När man 

använder sig av komponentavskrivningar ska anläggningstillgången delas upp i beståndsdelar 

och redovisa avskrivningsbart belopp utifrån varje komponents bedömda livslängd (IAS 16, s 



6 
 

43) Det kvarvarande redovisade värdet avseende byggnadskomponenterna ska bokas bort vid 

komponentbyte (Nordlund, 2004, s. 16ff).  

 

1.2 Problemformulering 

 

Bo Nordlund, teknologidoktor och redovisningsspecialist, verksam vid bland annat Kungliga 

tekniska högskolan och Far (branschorganisationen för revisorer och rådgivare) har 

tillsammans med Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist, verksam vid KPMG samt 

Handelshögskolan i Göteborg skrivit en artikel i tidningen Balans, där de ställer sig kritiska 

till årsredovisningslagens regler. De anser att det finns svårigheter i att beräkna vad en 

lämplig nyttjandeperiod för en hel byggnad är (Nordlund & Lundqvist, 2010, s. 37ff). Ett 

alternativ till att bestämma avskrivningstider för byggnaden som helhet skulle enligt Nordlund 

och Lundqvist (2010, s. 37ff) vara att använda sig av en så kallad komponentavskrivning.  

Att det finns svårigheter med att bestämma avskrivningstider leder till att avskrivningstiderna 

som de olika företagen väljer kan skilja sig mycket åt. Till exempel tar Nordlund och 

Lundqvist (2010, s.37ff) upp att två tekniskt sett identiska byggnader inte behöver ha samma 

avskrivningstid. De menar att när företag väljer avskrivningstid bör de ta hänsyn till den 

geografiska placeringen av byggnaden och att byggnader centralt belägna, i till exempel 

Stockholm, bör ha en kortare avskrivningstid än en exakt likadan byggnad i en mindre ort, 

exempelvis Sandviken. De vill också lyfta fram att vad byggnaden används till också bör 

spela in i valet av avskrivningstid. Enligt Nordlund och Lundqvist (2010, s37ff) bör ett 

flerbostadshus i normalfallet bör skrivas av under 30-50 år medan en centralt belägen 

kontorsbyggnad bör skrivas av under 20-25 år. Detta är dock bara en uppskattning och inga 

definitiva intervall för avskrivningstiderna. I dag väljer en del företag att skriva av sina 

byggnader på 100 år och det finns till och med de som har en avskrivningstid på 200 år 

(Nordlund & Lundqvist 2010, s. 37ff). 

Hur kan det då komma sig att fasighetsbolag enligt Nordlund och Lundqvist (2010, s.37ff) 

väljer så långa avskrivningstider? Institutionell teori beskriver att människor och företag inte 

enbart styrs av vad som kan tyckas vara rationella beslut utan till stor del påverkas av 

samhället de befinner sig i. Regler, praxis, symboler, övertygelser och normativa krav kan 

styra de beslut som vi fattar. Bland annat så menar institutionell teori att osäkerheten hos 

företag bidrar till att de ofta tar efter andra företag (Abernethy & Chua, 1996, s. 574). Det kan 
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också tänkas att företag väljer en viss avskrivningstid för att tillmötesgå intressenters 

önskemål i enlighet med intressentteorin (Deegan & Unerman, 2006, s. 284ff). 

Enligt bokföringsnämnden anser att det sätt som företag väljer sina avskrivningstider på har 

blivit ett problem. De har därför i ett utkast föreslagit att de företagen inom K3 som inte 

redovisar sina byggnader till verkligt värde ska tvingas att tillämpa en så kallad 

komponentavskrivning (Bokföringsnämnden, 2011b). Detta har lett till en stor debatt där 

flertalet stora organisationer har deltagit. Fastighetsägarna, Svenskt näringsliv, Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag och Far ställer sig alla kritiska till detta förslag och menar att 

de ökade kostnaderna och merarbetet som detta kommer att medföra är oskäligt i förhållande 

till den nytta eller mervärde som en komponentavskrivning skulle ge (Fastighetsägarna, 2010; 

FAR, 2010; Svensktnäringsliv, 2010; SABO, 2010). 

När så många stora organisationer ställer sig kritiska till vad det nya förslaget skulle innebära, 

vill vi i vår uppsats undersöka hur det verkligen går till när fastighetsbolag i dag väljer sina 

avskrivningstider. Eftersom bokföringslagen inte beskriver exakt hur fastighetsbolag ska 

skriva av sina byggnader utan mer hänvisar till god redovisningssed kommer fokus att ligga 

på hur fastighetsbolag motiverar sina avskrivningstider snarare än hur långa de är.   

 

1.3 Syfte 

Eftersom många organisationer, som har haft chansen att yttra sig i remissvar till 

bokföringsnämnden, ställt sig kritiska till komponentavskrivningar blir det intressant att titta 

på hur det i dag går till när företag väljer avskrivningstider. Syftet blir således att undersöka 

vad fastighetsbolag inom K3 baserar sina byggnaders avskrivningstider på. Vi vill även 

undersöka om resultatet av denna process leder till att avskrivningstiderna ger samma bild 

som återges i den forskning Nordlund och Lundqvist har bedrivit. För att undersöka detta 

kommer vi att använda oss utav institutionell teori och intressentteorin.  

Vi kommer i vår uppsats att utgå från institutionell teori och de tre ismorfismer, som 

DiMaggio och Powell (1983, s. 149ff) använder sig av; tvingande krafter, imiterande krafter 

och normativa krafter. I intressentteorin kommer vi att utgå från ett normativt perspektiv och 

ett ledningsinriktat perspektiv (Deegan & Unerman, 2006, s. 284ff) 
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1.4 Disposition 

I det avsnittet som följer kommer vi behandla centrala begrepp för vår uppsats, som är 

grundläggande för att läsaren ska förstå problematiken kring avskrivningstider. Efter detta 

följer vår teoretiska ram, där intressentteorin och institutionell teori presenteras. Dessa teorier 

förklarar hur företags beslutsfattande påverkas av olika faktorer. Teorierna liknar varandra på 

flera olika punkter men vi väljer ändå att presentera dem var för sig, för att i slutet av 

teoriavsnittet visa likheterna samt försöka definiera hur vi tycker de skiljer sig åt. 

Teoriavsnittet avslutas med en illustration där vi presenterar hur de olika teorierna kan 

påverka företags val av avskrivningstid samt ge läsaren en bättre bild över hur vi resonerar. 

Vidare börjar metodavsnittet med en beskrivning och motivering av uppsatsens kvalitativa 

angreppsätt och vi för sedan en diskussion om hur empirin ska nå en sådan hög reliabilitet 

samt validitet som möjligt. Sist i metodavsnittet förklarar praktiska detaljer så som val av 

respondenter samt val av intervjumetodik. Därefter presenteras det empiriska material som 

inhämtats. Vidare kommer analysavsnittet där vi med hjälp av teorier analyserar den data vi 

samlat in. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser samt ger förslag på vidare forskning.  
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2. Redovisning av en byggnad  

Redovisningen av en byggnad ska upprättas enligt god redovisningssed
1

 samt ge en 

rättvisande bild av företagets resultat och finansiella ställning (Nordlund, 2010, s. 10). I ÅRL 

4 kap. 4 § framgår det att anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av 

systematiskt över denna period (SFS 1995:1554). Utöver detta finns normgivning från 

bokföringsnämnden (BFN) och redovisningsrådet (RR) vilka ger vägledning i 

avskrivningsfrågor. BFN uppger i BFNAR 2001:3, Redovisning av materiella 

anläggningstillgångar att det avskrivningsbara beloppet för en materiell anläggningstillgång 

ska periodiseras enligt en systematisk plan över tillgångens nyttjandeperiod (BFNAR, 

2001:3). RR rekommenderar i RR 12 Materiella Anläggningstillgångar samma lydelser. 

Avskrivningsbeloppet definieras som tillgångens anskaffningsvärde med avdrag för beräknat 

restvärde (BFNAR, 2001:3). BFNAR menar dock att restvärdet oftast är försumbart och 

behöver då inte alltid tas med i beräkningen. 

En byggnads fastställda nyttjandeperiod ska enligt BFNAR prövas löpande och vid behov ska 

avskrivningsperioden justeras för innevarande och framtida perioder. En nyttjandeperiod 

definieras som: “Den tidsrymd då en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål av 

företaget”. Enligt BFNAR så ska uppskattningen av nyttjandeperioden baseras på bland annat 

företagets tidigare erfarenheter av hur länge liknande tillgångar använts i företaget (BFNAR, 

2001:3;RR, 12). Åtgärder som gör att en byggnads prestationsförmåga förbättras i förhållande 

till anskaffningstillfället kan medföra en förlängning av nyttjandeperioden. Teknisk 

utveckling och marknadsutveckling kan medföra en förkortning av nyttjandeperioden 

(BFNAR,2001:3). ÅRL utgick tidigare utifrån att vid beslut av en byggnads avskrivningstids 

från dess ekonomiska livslängd (Nordlund, 2010, s. 11). Ekonomisk livslängd för en byggnad 

definieras som den tidsperioden under vilken en byggnad är lönsam (Nordlund, 2010, s. 11-

12). Inkomstskattelagen utgår fortfarande från begreppet ekonomisk livslängd kring hur 

företag ska bestämma avskrivningstiden för byggnader. Annan normgivning som förekommer 

är Skatteverkets allmänna råd från år 2005 där de visar rekommenderade avskrivningstider för 

                                                      

1
God redovisningssed: redovisningsförfarande som skall följas av den som är bokföringsskyldig. Principerna 

definieras i lagmotiven som "en faktiskt förekommande praxis hos ett kvalitativt representativt urval 

bokföringsskyldiga" och beskrivs i rekommendationer som utges av Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet. 

Enligt årsredovisningslagen skall redovisningen dessutom ge en "rättvisande bild" av ställning och resultat 

(Nationalencyklopedin, 2011). 
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olika typer av byggnader (SKV A, 2005:05). Skatteverket säger till exempel att bostadshus 

ska skrivas av med 2 % varje år. Rekommendationer från skatteverket är dock inte detsamma 

som lag. Har lagen möjligtvis en annan innebörd eller en annan tolkning så gäller lagen i 

första hand (Nordlund, 2010, s. 11). 

I Nordlunds (2010, s. 27) slutsats i sin rapport om avskrivningstider för byggnader, kommer 

han fram till att det finns mycket som talar för att kontorshus belägna i mindre orter med 

svagare ekonomisk tillväxt bör ha en avskrivningstid i intervallet 30-50 år. Kontorshus 

belägna i attraktiva lägen i universitets- och högskolestäder samt regionstäder med hög 

tillväxt, beskriver Nordlund ha en komplexare bedömning av avskrivningstiderna. Sannolikt 

skulle dessa behöva skrivas av under 20-25 års period. Han kommer fram till att 

bostadsbyggnader bör skrivas av under 30 till 50 år oavsett läge (Nordlund, 2010, s. 27). Detta 

innebär enligt Nordlund och Lundqvist (2010, s. 37ff) att två tekniskt sett exakt likadana 

byggnader inte måste ha samma avskrivningstid, detta beror på vilken geografisk marknad 

som byggnaden finns på. 
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3. Teoretiskt ramverk  

3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori är en av de dominerande teoretiska perspektiven i organisationsteori och 

tillämpas i redovisningsforskning för att studera organisationers redovisning (Dillard, Rigsby 

& Goodman, 2004, s. 506). Teorin ger en förståelse för hur organisationer reagerar på 

förändrade sociala situationer, institutionell press och på förväntningar (Di Maggio & Powell, 

1983, s.151). Aldrich (1979 citerad i Di Maggio & Powell, 1983, s.150) menade att den 

viktigaste faktorn organisationer måste ta hänsyn till är andra organisationer. Organisationer 

konkurrerar inte bara om resurser och kunder, utan även om politisk makt och institutionell 

legitimitet. En institutionell miljö kännetecknas av utarbetande regler, praxis, symboler, 

övertygelser och normativa krav. Vilket individuella organisationer måste anpassa sig efter 

för att få stöd och legitimitet av samhället (Abernethy & Chua, 1996, s. 574). 

Den centrala delen av institutionell teori är att organisationer är pressade till att bli isomorfa, 

vilket innebär att de pressas till att uppfylla en viss uppsättning av 

institutionaliserade föreställningar. Detta innebär att organisationer anpassar sig efter vissa 

institutionella övertygelser (Abernethy & Chua, 1996, s. 574). DiMaggio och Powell (1983, 

s.150) delade in den institutionella teorin i tre isomorfismer
2
. Konceptet för de institutionella 

isomorfismerna är att vara ett användbart verktyg för att förstå politiken och formaliteter som 

genomsyrar den moderna organisationen .  De tre isomorfismerna benämns som tvingande 

krafter, imiterande krafter och normativa krafter. 

Tvingande krafter innebär att organisationer kommer att förändra deras institutionella praktik 

på grund av press från aktörer de är beroende av. Detta informella tvång kan uppstå som en 

konsekvens av internt eller externt tryck på företaget att förändra sin redovisning för att uppnå 

de förväntningar och krav som ställs hos deras viktiga intressenter. Externt tryck skulle kunna 

vara att ett annat företag som de är beroende av vill att de ska förändra sitt sätt att redovisa, 

eller påtryckningar från en myndighet i form av regleringar och lagar (DiMaggio & Powell, 

1983, s.150). 

Imiterande krafter kan uppstå som en konsekvens av att organisationen är osäker på hur de 

ska agera i en viss situation. Exempel på detta kan vara att det är svårt att förstå hur en viss 

                                                      

2
 Deegan och Unerman (2006, s. 296) menade att en isomorfism avser anpassningen av den institutionella 

praktiken av en organisation. 
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organisations tekniker fungerar, när ett mål är tvetydligt eller när samhället skapar en 

symbolisk osäkerhet, vilket leder till att en situation upplevs vara mer komplex än vad de 

egentligen är (DiMaggio & Powell, 1983, s. 151). När detta sker så kommer organisationer att 

ta efter hur andra organisationer tidigare agerat i samma situation. Organisationer tenderar att 

efterlikna liknande organisationer som de tror är mer legitima eller framgångsrika. 

Organisationer försöker genom att ta efter andra uppnå en högre legitimitet i det dem gör. När 

en organisation ställs inför en tvetydig situation eller en oklar lösning så är efterliknande en 

lösning med lite utgifter (DiMaggio & Powell, 1983, s.151).  

Med normativa krafter menas att människor inom organisationer skapar olika förutsättningar 

och metoder för till exempel redovisning. Dessa personer blir sedan normativa för hur andra 

inom organisationer väljer att redovisa. Detta gör också att organisationen uppnår en högre 

grad av legitimitet i sin redovisning (Covaleski & Dirsmith, 1988, s. 563). Den normativa 

isomorfismen beskriver den press som finns för organisationer att förhålla sig till normer som 

uppstår (DiMaggio & Powell, 1983, s. 152). Vid till exempel företags redovisning, så är de 

professionella förväntningarna att revisorer kommer att uppfylla redovisningen enligt de 

redovisningsstandards som finns, i det här fallet fungerar revisorn som en form av normativ 

kraft för organisationen (DiMaggio & Powell, 1983, s.152). 

 

3.2 Intressentteori 

Intressenter i ett företag delas in i två kategorier, primära och sekundära intressenter. En 

primär intressent är en intressent som har så pass viktiga transaktioner med en organisation, så 

om dessa upphör så kommer företaget att upphöra. En sekundär intressent är någon som 

influerar och påverkar, eller är influerad och påverkad, av ett företag. Dock ingår de inte i 

transaktioner med företaget som inte är så viktiga för företagets fortsatta överlevnad 

(Ljungdahl, 1999, s. 42-43). 

Intressentteorin delas in i två kategorier, nämligen den normativa och den ledningsinriktade. 

Den normativa intressentteorin menar att alla intressenter har rätt till att behandlas rättvist av 

en organisation, och frågan om hur mycket makt en intressent har är inte viktig (Deegan & 

Unerman, 2006, s. 286). Den normativa teorin hävdar att oavsett om det skulle förbättra en 

organisations finansiella prestation genom att bedriva verksamheten på ett visst sätt, så borde 

ändå verksamheten styras på ett sådant sätt som gynnar alla intressenter. Teorin ser inte 

organisationer som en mekanism för att utöka aktieägares vinster, utan mer som verktyg att 
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koordinera intressenternas intressen. Den anser att chefer har förtroendeuppdrag inte bara mot 

aktieägare utan alla intressenter (Hasnas, 1998, s. 32-33 ). Ledningen i ett företag måste ta 

lika mycket hänsyn till alla intressenter. Om det finns intressekonflikter så bör de bedriva 

verksamheten så att det är en optimal balans emellan dem. Detta innebär att det finns tillfällen 

när ledningen är skyldig att i viss mån offra aktieägarnas intressen till förmån för andra 

intressenter, redovisning skall vara ansvarsdriven och inte efterfrågedriven (Hasnas, 1998, s. 

32-33).  

Den ledningsinriktade intressentteorin förutsätter att företagsledningar kommer att anstränga 

sig för att göra företagets viktiga intressenter nöjda. Det vill säga ju viktigare en intressent är 

för en organisation, desto mer ansträngningar från organisationen kommer krävas för att 

hantera relationen (Deegan & Underman, 2006, s. 289). 

Den ledningsinriktade intressentteorin är då lik den tvingande kraften inom institutionell teori. 

Det som skiljer mellan dessa är att inom den institutionella teorin framhävs pressen i form av 

informellt tvång av de starka intressenterna, medan i den ledningsinriktade intressentteorin 

framhävs de enbart som press (Deegan & Unerman, 2006, s. 297). Information är en viktig 

beståndsdel för organisationer för att kunna hantera eller manipulera intressenter för att få 

deras stöd, godkännande eller avleda deras motstånd (Gray, Owen & Adams, citerad i Deegan 

& Unerman, 2006 s. 289-290). En intressents möjlighet att påverka företags ledningar ses som 

en funktion av intressentens grad av kontroll över resurser som är nödvändiga för 

organisationer. Ju mer kritiska intressenternas resurser är för en fortsatt lönsamhet och 

framgång för en organisation, desto större är sannolikheten att intressenternas krav kommer 

att behandlas (Ullman, 1985, s. 549ff). Organisationer har incitament att redovisa information 

om de olika aktiviteter de bedriver, på ett visst sätt, till de olika intressentgrupperna för att 

indikera att de överensstämmer med deras förväntningar (Deegan & Unerman, 2006, s. 290). 

Friedman och Miles (2002, s. 2-3) visar på kritik kring intressentteorin och menar att det finns 

en svaghet i underspecifikationen i organisation-intressent förhållandet. Dock finns det 

svårigheter i teorin att förklara varför intressenter påverkar en organisation på olika sätt och 

varför vissa intressenter har mer inflytande än andra. 

 

3.3 Illustration av teori 

Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk, centrala begrepp samt inledande problembeskrivning 

har dessa två illustrationer uppstått. Illustrationer är sammanfattningar av de avsnitten och 
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visar hur vi använder oss av de teoretiska begreppen för att kunna besvara problemet vi valt 

att fokusera på i inledningen.  

Vi vill i studien hitta de faktorer som påverkar ett fastighetsbolags avskrivningstider, för att 

sedan jämföra dessa avskrivningstider med vad som enligt Nordlund och Lundqvist (2010, s. 

37ff) forskning är en rimlig avskrivningstid.  

 

 

Figur 1 Källa: Egen figur 

 

 

Den första illustrationen utgår från den institutionella teorin där den vill visa att någon eller 

några av de tre isomorfismerna, tvingande krafter, imiterande krafter och normativa krafter, 

kan pressa ett fastighetsbolag till att välja en viss avskrivningstid. Detta val av avskrivningstid 

samt längd på dessa ska sedan jämföras med vad som enligt tidigare forskning anses vara 

accepterat, för att kunna jämföra huruvida det är någon skillnad i val av avskrivningstider 

beroende på vad det är för kraft som påverkar ett fastighetsbolag i val av dessa.    
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Figur 2 Källa: Egen figur 

 

Den andra illustrationen utgår istället från intressentteorin. Den vill visa hur någon av de olika 

teoretiska grenarna i intressentteorin, den normativa intressentteorin och den 

ledningsinriktade intressentteorin, kan förklara hur ett fastighetsbolag väljer en viss 

avskrivningstid. Det som skiljer sig gentemot den institutionella teorin är att inom 

intressentteorin så påverkas inte bara fastighetsbolagens eller fastighetsbolagens 

avskrivningstider utav intressenternas påtryckningar. Här kan även fastighetsbolag påverka 

intressenter genom att bestämma en viss avskrivningstid. Detta ska sedan som i tidigare 

illustration jämföras vad som enligt tidigare forskning anses vara en accepterad 

avskrivningstid, för att kunna jämföra om det finns något samband mellan en viss påverkan 

och ett visst val av avskrivningstid.    
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4. Metod 

4.1 Val av forskningsansats 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ tillvägagångssätt. Detta för att 

kvalitativa studier ger en djupare förståelse för problemen som studien avser att belysa 

(Bryman & Bell, 2007, s. 423). Med tanke på problematiken som fastighetsbolag ställs inför 

när de ska välja avskrivningstider för sina byggnader tror vi att detta kan vara nödvändigt för 

att få en djupare förståelse för hur företag motiverar dessa. Att vi väljer att göra en kvalitativ 

studie innebär att vi inte kommer ha möjlighet att göra några statistiska generaliseringar i våra 

slutsatser utan får istället koncentrera oss på att se de processer som finns i just de företagen 

som vi har valt att undersöka (Bryman & Bell, 2007, s. 423). 

 

4.2 Validitet och reliabilitet 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009, s. 156-157) menar att validitet och reliabilitet är viktigt 

i en studie för att få så korrekta svar som möjligt. För att öka validiteten i vår studie har vi 

använt oss av ett flertal olika företag. På så vis har vi minskat risken för att yttre faktorer kan 

påverka de svaren som vi fått från respondenterna åt ett visst. Vi har också haft som mål att 

vara så tydliga och transparenta som möjligt i vår undersökning. Vi redovisar de 

intervjufrågor (se bilaga 1) som vi ställt till våra respondenter och försöker också att beskriva 

hur vi gått tillväga i alla delar av vår undersökning. Detta för att stärka reliabiliteten i vår 

uppsats (Bryman & Bell, 2005, s.306).   

 

4.3 Intervjumetodik 

Vi har använt oss av en semistrukturerade intervjuer då detta gett oss möjlighet att få 

jämförbara svar från respondenterna samt att vi fått chansen att ställa vissa följdfrågor på de 

svaren vi fått (Bryman & Bell, 2005, s.363). Vår avsikt när vi gjorde intervjuerna var att i 

enighet med vad Bryman och Bell (2005, s.374ff) beskriver att spela in alla våra intervjuer för 

att på ett lättare och mer korrekt sätt återge dem i efterhand. Vi fick alla respondenterna utom 

en att gå med på att spela in intervjuer.  
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Vi har på grund företagens geografiska spridning valt att använda oss utav både 

telefonintervjuer och personliga intervjuer. Intervjuerna med Norrporten, Heimstaden och vår 

anonyma respondent har skett via telefon medan intervjuerna med Uppsalahem och Uppsala 

kommuns fastighets AB har genomförts på respektive respondents kontor. Vår målsättning 

var att alla respondenter skulle delta med namn. Dock ville en av de tillfrågade vara anonym 

vilket givetvis respekterades. Företaget kommer fortsättningsvis kallas för Fastighetsbolag 1. I 

vårt val av personer att intervjua var vårt mål att få personer som var väl insatta i respektive 

företags sätt att välja avskrivningstid för att på ett så bra sätt som möjligt kunna besvara våra 

frågor. Detta mynnade ut i att alla de intervjuade är ekonomichefer eller motsvarande på det 

företag som de representerar.       

 

4.4 Val av respondenter 

Eftersom vi valt att göra en kvalitativ studie är antalet företag vi undersökt begränsat. Därför 

har vi ställts inför ett val. Vilka fastighetsbolag vi vill undersöka. När vi har gjort vårat val av 

respondenter har vårat mål självklart varit att hitta fastighetsbolag som ingår i klassificeringen 

K3, men utöver detta har vi inte haft några krav i vårt urval utan istället valt att använda oss 

av ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005, s.377ff). När vi gjorde vårt val av företag 

bestämde vi oss för att både ta med kommunala och privata fastighetsbolag, detta resulterade i 

att vi tog kontakt med Uppsalahem, Uppsala kommuns fastighets, Norrporten, Heimstaden 

och Fastighetsbolag 1.  Uppsalahem och Uppsala kommuns fastighets AB är kommunala 

bolag. De resterande fastighetsbolag är privata. Enligt Saunders et al (2009, s. 235) bör en 

kvalitativ studie fortsätta så länge man får in nya svar, men när svaren blir snarlika har 

undersökningen uppnått en empirisk mättnad, vi tycker oss fått liknande eller exakta svar från 

flera av våra respondenter och valde därför att avgränsa vår undersökning till fem olika 

företag.  

Vi har förutom de intervjuer vi gjort använt oss av årsredovisningar
3
 dels för att göra vårt val 

av respondenter men också för att få en uppfattning om hur långa avskrivningstider företagen 

använder sig av. De årsredovisningar som vi utgått från är de från år 2009, då inte alla 

företags årsredovisningar för 2010 funnits tillgängliga. Detta borde inte påverka våra resultat i 

någon större utsträckning. Nedan följer en tabell som redogör för vilka vi intervjuat, deras 

                                                      

3
 Årsredovisningar från 2009; Fastighetsbolag 1; Heimstaden AB; Norrporten AB; Uppsalahem AB; Uppsala 

kommuns fastighets AB; 
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positioner i företaget och vilka datum som vi genomfört intervjuerna. 

 

Namn Titel Företag Datum 

Anonym CFO Fastighetsbolag 1 26-apr 

Claes Enskär Ekonomichef Uppsala kommuns fastighets AB 27-apr 

Rolf Söderberg Ekonomi- och finansdirektör Norrporten AB 28-apr 

Philip Mellberg Ekonomichef Koncern Heimstaden AB 28-apr 

Mario Pagliaro Ekonomichef Uppsalahem AB 28-apr 

 

Tabell 1 Källa: Egen figur 

 

 



19 
 

5. Empiri 

5.1 Företags presentation 

Våra företag har olika geografiska placeringar av sina fastighetsbestånd, då de geografiska 

placeringarna av fastigheter samt vilken typ av byggnader, som tidigare nämnt inverkat för 

avskrivningstiderna. Nedan redogör vi för de olika fastighetsbolagens geografiska spridning 

av sina bestånd samt vilken typ av byggnader som ingår i respektive fastighetsbolags bestånd.  

Fastighetsbolag 1: Har byggnader i små städer, medelstora städer och storstäder runtom i 

Sverige. De har dessutom en stor blandning av butikslokaler, bostäder och vård- och service 

boenden (Anonym 1, 2011). 

Uppsala kommuns fastighets AB: Har ett bestånd som består av bostäder, handelscentrum 

och allmännyttiga lokaler, alla dessa är lokaliserade i Uppsalaområdet (Enskär, 2011). 

Norrporten AB: Norrporten är ett företag som har sina bestånd i stora och mellanstora städer 

i hela Sverige. Deras bestånd utgörs främst utav kontorsytor, men består också till en liten del 

utav bostäder och butiksytor (Norrporten, 2011). 

Heimstaden AB: Har också ett väldigt utspritt bestånd i medelstora och större städer från 

Uppsala i norr till Ystad i söder. Till skillnad från Norrporten utgörs deras bestånd främst utav 

bostäder, men man har även några få butiksytor i sitt bestånd (Mellberg, 2011). 

Uppsalahem AB: Har ett fastighetsbestånd som består av ungefär hälften bostäder och 

hälften vård och service boenden. Alla Uppsalahems byggnader ligger i Uppsala kommun 

(Pagliaro, 2011). 

 

5.2 Vilka avskrivningstider används?  

 

Fastighetsbolag 1, Heimstaden AB, Norrporten AB, Uppsalahem AB och Uppsala kommuns 

fastighets AB avskrivningstider varierar ganska kraftigt. Pagliaro (2011) på Uppsalahem säger 

att de har avskrivningstakter på 2 % varje år för bostäder och på 3 % för deras specialenheter 

som utgörs av vårdboende, stödboende och liknande. Uppsala kommuns fastighets AB uppger 

samma avskrivningstakter som Uppsalahem använder sig utav för sina byggnader. Medan 

Mellberg på Heimstaden säger att de använder sig av en avskrivningstakt på 0,5 % per år för 

sina bostäder. Söderberg på Norrporten uppger att deras normala avskrivningstakt är emellan 
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1-2,5 % beroende på olika faktorer som kan spela in. Det anonyma företaget säger att de har 

en avskrivningstakt på 1 % vilken är densamma för samtliga fastigheter i deras bestånd.   

 

5.3 Hur motiverar företagen sina avskrivningstider? 

Enskär på Uppsala kommuns fastighets AB menar att de följer det direktiv som de fått från 

sin ägare Uppsala kommun, att göra det som är skattemässigt maximalt och han menar då att i 

deras fall hamnar de på en avskrivningstakt som ligger på 2 % för bostäder och 3 % på 

butikslokaler. Det handlar också om att de måste avsätta pengar till att underhålla sina 

byggnader. Detta är något som Enskär menar har förändrats sedan 80 och 90-talet då de 

snarare utgick från de amorteringarna som gjordes och matchade avskrivningarna mot dessa. 

Enskär menar också att det finns en gråzon när det gäller avskrivningar och att företag i 

många fall måste göra olika bedömningar, framförallt då ett företag gör en så kallad 

hyresgästanpassning. Där kan det bli frågan om en hyreshöjning för hyresgästen under en viss 

period och han menar då att de matchar den större intäkten emot den kostnad som de haft för 

anpassningen av lokalen för den specifika hyresgästen. Ett annat alternativ kan vara en mer 

generell höjning av hyran för de ingreppen företaget är tvungen att göra i samband med 

hyresgästanpassningen. Då blir det frågan om att se på vilken livslängd företaget tror att 

investeringen kommer att ha, för att sedan anpassa sina avskrivningar efter detta.  

Pagliaro på Uppsalahem menar att när de väljer sina avskrivningstider efter skatteverkets 

rekommendationer för avskrivningstider på fastigheter och hamnar då på samma 

avskrivningstakt som Uppsala kommuns fastighets AB det vill säga 2-3 %. Han nämner att 

Uppsalahem är med i en kommunkoncern och inte på något sätt behöver laborera med sina 

avskrivningstider. Vad det gäller hur Uppsalahem ser på ombyggnationer och tillbyggnationer 

resonerar man på ett något annorlunda sätt än Uppsala kommuns fastighets AB. Här utgår 

Uppsalahem som huvudprincip från vad husets ålder är. Pagliaro tar som exempel att om 

husets ålder är 40 år och de har en avskrivningstid som är 50 år aktiveras den del av 

anskaffningsutgiften som motsvarar 80 % av husets ursprungliga värde. 

Det anonyma företaget i vår undersökning motiverar sina avskrivningstider med att det är en 

praxis som har utvecklats i branschen att företag använder sig av en avskrivningstakt som är 1 

%. Han fortsätter med att hänvisa till att denna praxis är något som utvecklats av större 

börsnoterade bolag innan de övergick till att redovisa enligt IFRS. ”Ja man hamnar i en praxis 

där man går efter vad de stora bolagen gör och vad revisorerna kan acceptera” 
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Rolf Söderberg (2011) på Norrporten berättar att när de väljer sina avskrivningstider tittar de 

individuellt på alla sina byggnader. Därefter gör de en bedömning utifrån läget på byggnaden, 

användningen av byggnaden och restvärdet på byggnaden. Söderberg menar att när de 

använder sig av de variablerna hamnar de i en bedömning mellan 1-2,5 % per år. Trots att 

Norrporten gör individuella bedömningar av alla sina byggnader så blir avskrivningstiderna 

ganska lika varandra. Detta beror enligt Söderberg på att alla Norrportens byggnader är 

ganska så likartade och dessutom i bra skick. Byggnaderna har också ett centralt läge, vilket 

gör att alla de tre faktorerna man tittar på blir ganska så likartade.  

Phillip Mellberg representerar Heimstaden som är det tillfrågade företaget som valt längst 

avskrivningstakt nämligen 0,5 % per år, detta motiverar han med att deras hus är i så bra skick 

och att de underhåller sina hus så mycket att de inte behöver skriva av dem på en kortare tid 

än 200 år. När han beskriver hur företaget väljer avskrivningstider för sina ombyggnationer 

kommer det dock fram att de där har valt en avskrivningstakt på 1 % per år då han anser att de 

inte kan renovera en lägenhet och sedan säga att det som gjorts kommer att hålla i 200 år utan 

att de behöver göra några ytterligare ingrep. Mellberg lägger dock till att de egentligen inte 

alls ville ha några avskrivningstider för sina byggnader på grund utav att de inte anser att de 

har någon direkt värdeminskning i sina byggnader, men att de ändå var tvungna av legala 

skäl. Mellberg säger att de kommit fram till deras avskrivningstider genom bedömningar men 

hur dessa bedömningar har gått till kan han inte riktigt svara på eftersom det var länge sedan 

de bestämde detta avskrivningssätt. Men han nämner dock att de liksom vår anonyme 

respondent valt att titta på hur vissa större, numera börsnoterade bolag. Heimstaden har även 

haft en dialog med sina revisorer när de kommit fram till avskrivningstiderna för sina 

byggnader. Mellberg säger dock att revisorerna haft synpunkter på att de haft väldigt långa 

avskrivningstider.  

 

5.4 Påverkar några andra intressenter de avskrivningstider som företagen väljer? 

Enskär på Uppsala kommuns fastighets AB uppger att de för diskussioner internt och att de 

sedan för en dialog kring sina avskrivningstider med sina revisorer. Men i vissa fall när de har 

hyrt ut till kommunen har det förekommit att de tagit upp just avskrivningstider med dem. 

Detta eftersom deras hyra till väldigt stor del hänger ihop med de kostnaderna som Uppsala 

kommuns fastighets AB har för de lokalerna som kommunen vistas i. 
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Mellberg på Heimstaden förklarar att de utformar sin redovisning framförallt för sina ägare, 

men att en annan viktig intressent är bankerna eftersom det krävs ett stort kapital i 

fastighetsbranschen. På frågan om vad dessa har för synpunkter på just avskrivningstiderna 

säger Mellberg att, “om vår ägare fick bestämma skulle vi inte skriva av våra byggnader alls. 

Men vad det gäller bankerna så har inte de några synpunkter på våra avskrivningar. Det första 

som bankerna gör när de tittar på oss är att ta bort avskrivningarna. Bankerna är mest 

intresserade av vårt kassaflöde och gör sina bedömningar av oss utifrån detta”. 

Söderberg på Norrporten upplever att de inte påverkats av några andra intressenter, de 

påverkas inte ens av företagets revisorer då de enbart godkänner avskrivningstiderna. 

Söderberg på Norrporten går till och med så långt att han kallar avskrivningstiderna för “en 

icke händelse i redovisningen”. 

I övrigt så säger resterande respondenter att de har en dialog med sina revisorer om vilka 

avskrivningstider som de väljer för sina byggnader. De uppger också att de för en dialog med 

andra medarbetare där de resonerar om vilka avskrivningstider som är lämpliga även om de 

anser att detta inte är det viktigaste som de diskuterar.   

 

5.5 Sammanfattning av empirin 

Vi kan konstatera att tre av de fastighetsbolagen vi undersökt har byggnader över stora delar 

av Sverige och två har byggnader inom ett begränsat område. Dessutom kan vi konstatera att 

vilken typ av byggnader som de har i sitt bestånd skiljer sig en del åt. Vilka avskrivningstider 

de olika företagen använder sig utav varierar också. Här kan vi se ett mönster där de två 

kommunala bolagen skriver av sina byggnader på en betydligt kortare tid, ungefär 30-50 år. 

Det blir också tydligt att Heimstaden sticker ut när de valt en avskrivningstid som är 200 år 

jämfört med de båda andra privata bolagen som deltagit i undersökningen, där fastighetsbolag 

1 har en avskrivningstid på 100 år för alla sina fastigheter och Norrporten har en 

avskrivningstid mellan 40 och 100 år för sina byggnader. 

Hur olika företag motiverar de olika avskrivningstiderna är varierande. Fastighetsbolag 1 som 

deltagit i vår undersökning och Heimstaden hänvisar båda till en slags praxis som råder inom 

branschen. Norrporten hänvisar till olika faktorer som de väger in när de ska ta ett beslut om 

vilka avskrivningstider som ska tillämpas. Medan de båda kommunala bolagen hänvisar till 

att de försöker att följa rekommendationer som utfärdats av skatteverket gällande 

avskrivningar. Heimstaden och Uppsala kommuns fastighets AB påpekar att intressenter i viss 
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mån har påverkat hur lång tid som de båda företagen valt för att skriva av sina byggnader.   
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6. Analys 

6. 1 Valet av avskrivningstid 

 

Uppsala kommuns fastighets AB:s val av avskrivningstider till sina bostäder samt 

butikslokaler är något som bestäms av de direktiv de fått från moderbolaget Uppsala 

kommun. Detta kan ses som ett tydligt tecken på en tvingande kraft, då de anpassar sina 

avskrivningar efter de direktiv de får från en aktör de är beroende av. En annan påverkan 

Uppsala Kommuns fastighets AB utsätt för är vid ombyggnationer. När de ska bestämma 

avskrivningstid för ombyggnationer så nämner respondenten att det förekommit diskussion 

kring avskrivningstiden med hyresgästen Uppsala kommun, då de försöker anpassa hyran för 

kommunen efter den kostnad som Uppsala kommuns fastighets har för lokalerna som 

kommunen vistas i. Uppsala kommun beskrivs av respondenten som en viktig intressent, 

vilket enligt intressentteorin borde klassificeras som ledningsinriktad intressentteori, då det 

anpassar sig efter vad denna viktiga intressent vill. Respondenten nämner även att de tar hjälp 

av revisorer vid avskrivningstider för ombyggnationer. De professionella förväntningar som 

finns på en revisor att den ska följa de regler och lagar som finns gör att det kan ses som en 

normativ kraft i sammanhanget. 

Exakt hur Heimistaden kommit fram till sina avskrivningstider kommer inte respondenten 

ihåg. En diskussion hade förts mellan företaget och dess revisorer vilket hade lett till en viss 

avskrivningstid. Denna diskussion har påverkats av två faktorer. Dels så beskriver 

respondenten att Heimstadens moderbolag vill att fastighetsbolagets byggnader inte ska ha 

någon avskrivningstid alls. Men å andra sida så nämner respondenten att revisorerna ansett att 

bolaget haft för långa avskrivningstider. De möts således både av påtryckningar av de som 

kan beskrivas som en viktig intressent samt påtryckningar av en normativ kraft. Respondenten 

nämner även att de utgått från hur större företag tidigare gjort i samma situation. Heimstaden 

bestämmer således sin avskrivningstid med hjälp av hur andra företag på marknaden gjort 

tidigare, vilket bör ses som en imiterande kraft som påverkar företaget.  

Fastighetsbolag 1 beskriver deras val av avskrivningstid som ett enkelt förfarande då de helt 

enkelt ser till andra företag och pratar med revisorer vad som anses vara branschpraxis och 

går efter den avskrivningstiden. Fastighetsbolag 1 utgår helt enkelt i från efterliknande krafter 

samt normgivande krafter, i detta fall andra företag samt revisorer.  

Uppsalahem beskriver att de väljer sin avskrivningstid strikt efter den skattelagstiftning som 

råder. De anser att de måste följa skatteverkets rekommendationer. Vid ombyggnationer 
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beskriver respondenten att de tittar på olika lagar och råd, då Uppsalahem både använder sig 

av bokföringsnämndens allmänna råd samt IFRS. Det är respondenten samt revisorerna som 

kommer fram till avskrivningstiderna, men det är sedan styrelsen som tar det slutliga beslutet. 

Uppsalahem utgår således från vad som kan beskrivas som en tvingande kraft då de känner att 

de strikt måste följa skattelagstiftningen, men de tar även hjälp av andra lagar och råd vilka 

skulle kunna fungera som normativ kraft. 

Norrporten väljer sina avskrivningstider helt efter årsredovisningslagens bestämmelser och 

bokföringsnämndens allmänna råd. De gör individuella prövningar för varje byggnad, där 

läget, användningen samt restvärdet bestämmer avskrivningstiden. De tar inte hjälp av annan 

praxis eller av revisorer, då det enbart använder revisorer till att godkänna 

avskrivningstiderna. Norrporten påverkas således enbart av de tvingande krafter som utgörs 

av den lagstiftning som finns kring avskrivningstider.   

De fem observerade fastighetsbolagen har valt sina avskrivningstider på olika sätt. Norrporten 

är det enda företaget som gör en individuell prövning på avskrivningstiderna för sina 

byggnader. Det är således det enda fastighetsbolaget som bestämmer byggnaders 

nyttjandeperiod individuellt. Att Norrporten är det enda fastighetsbolag i undersökningen som 

gör detta, kan förklaras av att de är ensamma om att enbart låta sig påverkas av den tvingande 

kraften från årsredovisningslagen och inget annat.  Deras avskrivningstid blir även de 

varierande. De har avskrivningstider på 40 år, vilket faller inom Nordlund och Lundqvist 

forskning. Men även avskrivningstider på 100 år vilket kan ses som orimligt långa 

avskrivningstider. 

 

6.2 Problematiken kring tolkningsutrymmet 

Anmärkningsvärt är att Heimstaden av de undersökta fastighetsbolagen har den i särklass 

längsta avskrivningstiden på 200 år, vilket är 150 år längre än de rekommenderade 

avskrivningstiderna som Nordlund nämner i sin forskning. Heimstaden påverkas av 

efterliknande krafter, normativa krafter samt har en press från moderbolaget att ha en lång 

avskrivningstid. Pressen från moderbolaget kan vara en bidragande orsak till att de skiljer ut 

sig från de andra bolagen i undersökningen och kan uppfattas ha orimligt långa 

avskrivningstider. Fastighetsbolag 1 har en avskrivningstid på 100 år, vilket är den näst 

längsta avskrivningstiden utav de fastighetsbolagen som deltagit i undersökningen. De har en 

bestämd avskrivningstid för alla dess byggnader. Även de har utgått från efterliknande krafter 
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och normativa krafter, vilket gör att även denna avskrivningstid blir väldigt svår att motivera 

enligt Nordlund och Lundqvist forskning.  

Uppsala kommuns fastighets AB och Uppsalahem har inte heller de individuellt anpassade 

avskrivningstider. Det har dock olika avskrivningstider beroende på syftet med byggnaden. 

De har inte heller samma motiv att göra individuella avskrivningar då det har hela sitt 

byggnadsbestånd i samma stad. De avskrivningstider som de båda företagen använder, på 

emellan 33-50 år, stämmer även de väl överens med vad Nordlund och Lundqvist anser vara 

en acceptabel avskrivningstid. Båda fastighetsbolagen påverkas av de tvingande krafter i form 

av i ena fallet lagar och i det andra fallet direktiv att följa en viss lag. Någon annan påverkan 

har inte de fastighetsbolagen vid det ursprungliga valet av avskrivningstid. Dock så har det 

olika påverkan när det gäller ombyggnader, då Uppsala kommuns fastighets AB påverkas av 

en viktig kund, och de båda påverkas av normativa krafter i form av revisorer. 

Utav dessa fem företag så är det utifrån den forskning kring avskrivningstider för byggnader 

som Nordlund och Lundqvist gjort, fastighetsbolagen Heimstaden och Fastighetsbolag 1 är de 

som väljer de mest orimliga avskrivningstiderna. Likheten i dessa företags val av 

avskrivningstider finns i att båda påverkats av imiterande krafter i form av att titta på liknande 

företag på marknaden samt den normativa kraften i form av revisorer.  

En förklaring till denna stora skillnad mellan Heimstaden och Fastighetsbolag 1 och 

resterande respondenter skulle kunna vara att Heimstaden och Fastighetsbolag 1 vill uppnå en 

sådant högt resultat som möjligt. Genom att fördela ut avskrivningskostnaderna på fler år så 

kan de öka resultaten.  Detta resonemang är något som inte undersöks i denna uppsats men är 

något som är värt och nämna som en möjlig anledning till ett fastighetsbolags val av 

avskrivningstider. 

Det som skiljer sig åt är att Heimstaden som har valt en avskrivningstid som är 100 år längre 

än Fastighetsbolag 1. Att det kan skilja sig så mycket åt kan det finnas flera olika orsaker till, 

en orsak kan vara de påtryckningar Heimstaden haft från sitt moderbolag att inte ha någon 

avskrivningstid alls.  Denna påtryckning skulle kunna vara en vilja från moderbolaget att 

Heimstaden ska visa upp ett sådant högt resultat som möjligt. 

Något som kan stödja resonemanget om att det finns ett vinstsyfte med att ha långa 

avskrivningstider, är att två av de tre fastighetsbolagen som inte har några av de längre 

avskrivningstiderna samt påverkas av de tvingande krafter, är kommunala fastighetsbolag. 

Pagliaro på Uppsalahem nämner i intervjun att de inte har något intresse att följa något annat 

än lagen, då de inte har några höga vinstkrav på sig. Vilket kan tolkas så att kommunala 
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bolagen kanske inte alltid har samma vinstkrav på sig, och därmed inte har samma incitament 

för att använda sig av vad som kan ses för långa avskrivningstider.  
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7. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad fastighetsbolag inom K3 baserar sina 

byggnaders avskrivningstider på. Dessutom har vi undersökt hur resultatet av denna process 

stämmer överens med Nordlund och Lundqvist forskning. För att förstå vad som kan påverka 

ett fastighetsbolags avskrivningstider har vi valt att utgå ifrån teorierna institutionell teori 

samt intressentteorin. Utifrån den empiriska undersökning vi gjort kan vi se att de 

fastighetsbolag som vi intervjuat väljer sina avskrivningstider utifrån antingen tvingande 

krafter, i form av lagar och direktiv från aktörer som de är beroende av, imiterande krafter 

eller normativa krafter, i form av att fastighetsbolag tittar på andra företag hur de gör samt att 

de för diskussioner med revisorer över vad som kan anses vara en skälig avskrivningstid.  

De fastighetsbolag som påverkats av tvingande krafter, i form av lagar och direktiv från 

aktörer som de är beroende av, har valt avskrivningstider på ett sådant sätt som stämmer det 

väl överens med de avskrivningstider som Nordlund och Lundqvist presenterar i sin forskning 

för ungefärliga rekommenderade avskrivningstider för olika byggnadstyper.  

De fastighetsbolag som påverkats av imiterande krafter, i form av att titta på liknande företag 

på marknaden samt den normativa kraften, i form av revisorer, har istället valt 

avskrivningstider på ett sådant sätt som inte direkt kan sägas stämma överens med vad 

Nordlund och Lundqvist i sin forskning anser vara lämpliga avskrivningstider, då dessa 

avskrivningstider varit mycket längre än vad som rekommenderats. 

De imiterande krafterna som påverkat fastighetsbolagen att välja dessa avskrivningstider, 

brukar påverka en organisation som är osäker på hur det egentligen ska göra i situationer. Det 

kan vara så att den lag som beskriver hur ett fastighetsbolag ska välja avskrivningstid anses 

vara för komplicerad eller svår att förstå, vilket är en förklaring att en del av fastighetsbolagen 

väljer att till viss del imitera andra fastighetsbolag. Dessa problem kanske kan lösas med en 

större tydlighet i lagtext, men även i större utsträckning ge rekommendationer vad som bör 

vara en ungefärlig nyttjandeperiod för byggnader av olika typer och geografiska lägen. Ett 

alternativ kan även vara att utgå helt efter bokföringsnämndens förslag, och helt enkelt börja 

tillämpa komponentavskrivningar. 

En annan intressant sak att diskutera utifrån detta är huruvida den praxis för val av 

avskrivningstider, som finns i dag för fastighetsbolag, inte stämmer överens med den 

forskning som finns. En anledning till att den praxis som finns kring val avskrivningstider 
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verkar förespråka en längre avskrivningstid än vad som kanske kan anses vara rimligt, skulle 

kunna vara att det har blivit accepterat inom fastighetsbranschen att fördela kostnaderna på en 

längre period för att öka sina resultat.  Något som kan styrka detta är att de kommunala 

fastighetsbolagen i uppsatsen inte går efter praxis, detta kanske kan förklaras av att de inte har 

samma vinstintresse och därmed inte har samma incitament att välja avskrivningstid efter den 

praxis som några av de privata fastighetsbolagen hänvisar till. Om det är så att praxis inom 

fastighetsbranschen är att det är accepterat att övervärdera nyttjandeperioden för ens 

byggnader, så bör det även diskuteras vilken roll revisorerna har i detta. Revisorerna har haft 

del i de besluten hos de båda fastighetsbolag som har längst avskrivningstid. Medan 

Norrporten som var det enda privata företaget, som till viss del har vad som kan anses vara 

rimliga avskrivningstider, inte på något sätt förde diskussioner med sina revisorer förutom vid 

godkännandet av avskrivningstiderna.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Att en del av fastighetsbolagen väljer att imitera andra företag när de väljer avskrivningstider 

är något som det kan finnas flera olika orsaker till. I studien så har vi mötts av ett flertal olika 

syner på vad lagen egentligen säger. Vi har också sett prov på att lagen kan tolkas på olika sätt 

av olika företag. Att fastighetsbolag väljer att imitera andra företag kan ha att göra med att de 

tycker lagen är komplicerad och svår att följa. För att minska risken att göra eventuella fel så 

imiterar de istället andra stora företag och deras sätt att bestämma en avskrivningstid på en 

byggnad. Detta är något vi skulle tycka vara ett intressant ämne för framtida forskning, detta 

eftersom vi i vår undersökning har kommit fram till att genom att följa imiterande krafter så 

bestäms en längre avskrivningstid, vilka kan ses som orimligt långa. Frågan om det är 

upplevd otydlighet i lagtexten som är den stora anledningen till att fastighetsbolagen väljer att 

imitera andra fastighetsbolag skulle vara intressant att undersöka. 

Varför vissa fastighetsbolags byggnader har avskrivningstider på 100 år eller längre kan ha en 

rad olika orsaker. En av dessa orsaker är att det vill fördela ut kostnaderna för tillgången på en 

längre tidsperiod och genom detta öka resultatet de närmaste åren.  Detta sätt att bestämma 

avskrivningstider på kan ses som resultatmanipulering. Resultatet kommer således inte vara 

rättvisande för företagets tillgångar. Detta anser vi vara något som skulle vara intressant att 

studera vidare. Förekommer det resultatmanipulering när företag bestämmer avskrivningstider 

för sina byggnader? 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

De frågor som redovisas nedan är den mall som vi utgått från när vi gjort intervjuerna med 

våra respondenter. 

1. Vilken typ av byggnader ingår i ert bestånd? 

I vilka regioner finns dessa byggnader 

 

2.  Vilka är era viktigaste intressenter? 

Vad gör dessa intressenter till extra viktiga för er? 

Har ni någon diskussion med dessa när ni väljer era avskrivningstider? 

Om ja, på vilket sätt påverkar dessa er? 

 

3.  Har ni samma avskrivningstid till alla byggnader? 

Vilka undantag förekommer? 

Varför gör ni dessa? 

Hur spelar husets skick in i er bedömning av avskrivningstiden? 

 

4.  Hur hanterar ni avskrivningstider vid ombyggnationer respektive nybyggnationer? 

5.  Hur går ni tillväga för att komma fram till dessa avskrivningstider?  

Vilka intressenter tar ni hänsyn till i detta fall? 

 

6.  Har ni haft en diskussion om era avskrivningstider när ni gjort/gör era bokslut? 

Inom bolaget?  

Finns det någon extern aktör som ni tar hänsyn till i ert val av avskrivningstid? 

Revisor, normgivande aktörer osv? 

 

 


