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Sammanfattning 

Titel  Vem omprövar nyttjandeperiod?  

Författare Lovisa Ernhagen och Johanna Grundén    

Handledare Torbjörn Tagesson 

Inledning Deloitte gjorde 2013 en granskning av Jönköpings kommun som visade på att 

rutiner saknades avseende omprövning av nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar. Detta skulle kunna innebära att det även finns brister i 

kommunala bolag, varför en jämförelse mellan kommunala och privata bolag 

görs. 

Syfte Syftet med studien är att förklara och analysera sambandet mellan ägaridentitet 

och omprövning av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar i 

svenska fastighetsbolag. 

Metod Studien har en deduktiv ansats och en kvantitativ forskningsstrategi. En 

tvärsnittsdesign har gjorts där datan samlats in i form av sekundärdata genom 

granskning av årsredovisningar. Datan, som utgörs av ett slutgiltigt urval om 

405 bolag, har kompletterats med kvalitativa intervjuer med fem revisorer. 

Slutsats Den statistiska analysen visar ingen signifikans för sambandet mellan 

omprövning av nyttjandeperiod och ägaridentitet. Det som dock verkar påverka 

benägenheten att ompröva nyttjandeperiod är vilken revisionsbyrå bolaget 

anlitar. Bolag som anlitar Deloitte eller en annan revisionsbyrå än Big 4 är mer 

benägna att ompröva nyttjandeperiod än bolag som anlitar övriga 

revisionsbyråer.  

Nyckelord  Redovisningsval, Nyttjandeperiod, Omprövning, Materiella 

anläggningstillgångar, Ägaridentitet 



 
 

Abstract  

Title Who reviews useful life? 

Authors Lovisa Ernhagen and Johanna Grundén 

Supervisor Torbjörn Tagesson 

Introduction An inspection of Jönköping’s municpality made by Deloitte in 2013 

showed a lack of routines regarding reviewing of useful life for tangible 

fixed assets. This could imply a lack of routines in municipal corporations 

as well, and because of this a comparison is made between municipal and 

private corporations. 

Purpose The aim of this study is to explain and analyze the relationship between 

owner identity and reviewing of useful life for tangable fixed assets in 

Swedish real estate corporations. 

Method The following is a quantitative study based on a deductive approach and a 

cross-sectional design. Data has been collected as secondary data through 

examiniation of annual reports. The data, which consists of a final 

selection of 405 corporations, has been complemented through qualitative 

interviews with five auditors. 

Conclusion The statistical analysis shows no significant relationship between 

reviewing of useful life and owner identity. However, a factor that seems 

to affect the propensity to review useful life is depending on which audit 

firm the corporation uses. Corporations that use Deloitte or another audit 

firm than Big 4 tend to review useful life to a greater extent that those who 

use other audit firms. 

Keywords Accounting choice, Useful life, Review, Properties, Owner identity 
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1. Inledning 

Detta första kapitel introducerar ämnet omprövning av nyttjandeperiod och bakgrunden till det 

som studien senare kommer att ta upp. Detta leder sedan ut i en problematisering och avslutas 

med syfte och fortsatt disposition av uppsatsen.

 

1.1 Bakgrund 

”I takt med att omvärlden förändras i form av behov och efterfrågan samt i samband med 

specifika händelser och beslut kan nyttjandeperioder ändras.” (Deloitte 2013, s. 7). 2013 gjorde 

Deloitte, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings kommun, en granskning 

av kommunens interna kontroller avseende anläggningstillgångar. Genom denna granskning 

framkom det att det inom Jönköpings kommun fanns bristande rutiner avseende intern kontroll 

av anläggningstillgångar. Mer specifikt visade denna granskning att det saknades rutiner som 

säkerställer att omprövning av nyttjandeperiod görs. Deloitte kom fram till att när det 

framkommit att en ändring av nyttjandeperioden borde ske, har en omvärdering av 

anläggningstillgångar skett i stället för att kommunen löpande omprövat avskrivningstid och 

nyttjandeperiod. Deloitte rekommenderade kommunen att implementera rutiner kring 

omprövning av nyttjandeperiod för att hålla anläggningsregistret uppdaterat och för att 

nyttjandeperioderna på ett korrekt sätt ska återspeglas i redovisningen. 

 

Enligt IAS 16 (FAR Akademi, 2014b) ska omprövning av nyttjandeperiod göras årligen, medan 

K3 (FAR Akademi, 2014a) och Rådet för kommunal redovisning [RKR] (RKR, 2013a) anger 

att omprövning av nyttjandeperiod, som definieras som en ändrad uppskattning och bedömning, 

ska göras om det finns en indikation på att den skiljer sig från tidigare uppskattning och 

bedömning. K3, IFRS och RKR är samtliga principbaserade standarder (FAR, 2012; RKR, 

2013b; Alali och Cao, 2010) och principbaserad redovisning ger utrymme för de som arbetar 

med redovisning att göra olika uppskattningar och bedömningar (Marton, 2008; Grönlund, 

Tagesson och Öhman, 2013). En konsekvens av dessa uppskattningar och bedömningar är dock 

att skillnader i tolkningarna kan uppstå (Alali och Cao, 2010).  
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Kommunala bolag präglas av både privata och offentliga karaktärsdrag (Collin et al., 2009). 

Vidare menar Collin et al. (ibid) att den offentliga karaktären grundar sig i att kommunala bolag 

arbetar för att tillgodose kommunmedborgarnas behov medan den privata karaktären hänför sig 

till att bolagen måste följa samma lagstiftning som aktiebolag. Enligt Collin et al. (ibid) är detta 

således något som borde påverka bolagens val av redovisningsstandarder. Både privata och 

kommunala aktiebolag ska följa Aktiebolagslagen [ABL] (1 kap. 2 § ABL), men till skillnad 

från privata bolag måste kommunägda bolag även ta hänsyn till Kommunallagen [KL]. Enligt 

2 kap. 7 § KL ska näringsverksamhet som bedrivs i kommunal regi ha som främsta mål att 

tillhandahålla varor och tjänster till kommuninvånarna. Utöver KL är kommunala bolag även 

bundna av olika speciallagar. Så kallade allmännyttiga kommunalt ägda bostadsaktiebolag 

berörs av en sådan speciallag. Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

anger att verksamheten i dessa typer av bolag ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer. 

Enligt oss innebär detta alltså att verksamheten i denna typ av bolag mer kan liknas den i 

kommersiella aktiebolag än kommunal verksamhet. Däremot antar vi att det huvudsakliga 

syftet med verksamheten i kommunalt ägda bostadsbolag fortfarande är att tillhandahålla 

tjänster och varor till kommunmedborgare och att möta politiska mål (jfr. Collin et al., 2009; 

KL), något som inte gäller för privata bostadsbolag.  

 

1.2 Problematisering 

Efter en snabb genomgång av fem börsnoterade fastighetsbolag och fem andra slumpmässigt 

valda bolag kan vi konstatera att fastighetsbranschen relativt sett präglas av en stor andel 

materiella anläggningstillgångar (87,5 % materiella anläggningstillgångar av totala tillgångar 

för fastighetsbolagen jämfört med 12,5 % för övriga bolag). Detta innebär att avskrivningarna 

utgör en stor del av kostnadsmassan och det blir därför viktigt att nyttjandeperioderna, som 

avskrivningarna baseras på, löpande omprövas för att på ett så korrekt sätt som möjligt 

återspegla den faktiska kostnaden. Inom fastighetsbranschen rör det sig dessutom om långa 

nyttjandeperioder. En beräkning baserad på samma bolag som ovan visar att tillgångar som inte 

klassas som fastigheter skrivs av på 5 till 15 år medan fastigheter enligt Skatteverket (2005) får 

skrivas av på minst 50 år. Fastighetsbranschen präglas alltså av relativt långa nyttjandeperioder 

vilket innebär att det är viktigt för fastighetsbolag att göra omprövning av nyttjandeperioden så 

att den är korrekt. 
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Den tidigare nämnda granskningen av Jönköpings kommun (Deloitte, 2013) visade att 

kommunen saknade både policy för bedömning av nyttjandeperiod och rutiner för omprövning 

av den redan fastställda nyttjandeperioden. Av denna anledning skulle det vara intressant att 

undersöka vidare hur det ser ut kring omprövning av nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar. Som tidigare nämnts ska nyttjandeperiod omprövas antingen årligen 

(FAR Akademi, 2014b) eller löpande (FAR Akademi, 2014a, RKR, 2013a). Normeringen 

kräver alltså att omprövning av nyttjandeperiod görs, men frågan är hur det ser ut i praktiken. 

 

Att det på kommunal nivå finns bristande omprövningsrutiner (jfr. Deloitte, 2013) anser vi 

skulle kunna vara en indikation på att det även skulle kunna uppstå samma typ av problem i de 

kommunägda fastighetsbolagen. Tidigare studier (Secchi, 2005; Tagesson et al., 2009; Munari, 

Oriani och Sobrero, 2010) har kommit fram till att ägaridentiteten, det vill säga om bolaget är 

privat- eller kommunägt, är en faktor som skulle kunna påverka de redovisningsval ett bolag 

gör. Av denna anledning skulle det vara intressant att jämföra om ägaridentiteten är en faktor 

som påverkar om fastighetsbolag omprövar nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar eller inte. Att det skulle skilja sig åt mellan de olika ägaridentiteterna 

skulle delvis kunna förklaras av olika isomorfiska processer. 

 

Att titta på ägaridentitet är speciellt intressant när det kommer till fastighetsbolag då 

kommunala bostadsaktiebolag, till skillnad från annan kommunal verksamhet, ska drivas enligt 

affärsmässiga principer (SFS 2010:879 2§). Detta gör att de på många sätt mer liknar ett privat 

bolag än ett kommunalt, vilket underlättar vid en jämförande studie som denna. En stor skillnad 

mellan kommunala och privata bolag är däremot syftet med ägandet. Trots att kommunala 

fastighetsbolag alltså ska bedrivas affärsmässigt (SFS 2010:879 2§), antar vi att vinstsyftet är 

underordnat andra mål i och med att det huvudsakliga syftet i kommunala bolag enligt Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL] (2015) är att sköta kommunala angelägenheter. Tagesson 

(2014) menar att kommunala bolag tillhandahåller allmännyttiga varor och tjänster till 

medborgare vilket finansieras av offentliga och allmänna resurser, medan syftet med privata 

bolags verksamhet i stället är att generera resurser. Att syftet med ägandet skiljer sig åt mellan 

privata och kommunala bolag är enligt oss något som skulle kunna tänkas påverka 

redovisningen och de val som görs, trots att de olika typerna av bolag utgår från samma 

standarder. 
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Zimmerman (1977) anger att en stor skillnad mellan kommunal och privat redovisning är frågan 

kring konsolidering. I privata bolag sker konsolidering genom koncernredovisning (7 kap. 

Årsredovisningslagen [ÅRL]) medan de kommunala bolagens redovisning ska räknas samman 

med kommunens, så kallad sammanställd redovisning (3 kap. 2 §, 8 kap. Lag om kommunal 

redovisning [KRL]). Denna faktor skulle enligt oss möjligen kunna styra valen i kommunalt 

ägda bolag i en annan riktning än de val som görs i privatägda bolag genom tvingande och 

härmande isomorfismer. 

 

Både K3, IFRS och RKR är principbaserade standarder (FAR, 2012; RKR, 2013a; Alali och 

Cao, 2010). En konsekvens av de uppskattningar och bedömningar som ett principbaserat 

regelverk kräver är att tolkningsskillnader kan uppstå (Alali och Cao, 2010). Detta skulle kunna 

innebära att det genom olika isomorfiska processer uppstår redovisningsmässiga skillnader 

mellan kommunala och privata fastighetsbolag.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förklara och analysera sambandet mellan ägaridentitet och omprövning 

av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar i svenska fastighetsbolag. 

 

1.4 Disposition 

Nedan presenteras uppsatsens disposition. 

 

Inledning  Här presenteras bakgrunden till uppsatsen och det identifierade 

problemområdet. Kapitlet avslutas med studiens syfte.  

 

Vetenskaplig metod I detta avsnitt presenteras studiens ansats och angreppssätt samt de 

teorier studien baseras på. Avslutningsvis redogörs för hur teorin 

har samlats in. 

 

Teori  I teoriavsnittet läggs utifrån studiens syfte argument fram som kan 

förklara det identifierade problemet. Detta mynnar sedan ut i en 

hypotes och en nollhypotes. 
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Empirisk metod  Här presenteras studiens forskningsdesign och -strategi, vilka  

avgränsningar som har gjorts, hur datainsamlingen gått till, urvalet 

och etiska resonemang. Kapitlet avslutas med operationalisering av 

studiens samtliga variabler. 

 

Analys  I analysen återfinns resultatet från de statistiska körningar i  

programmet SPSS samt en analys av dessa.  

 

Kompletterande  I detta avsnitt presenteras de kompletterande intervjuer 

intervjuer som har gjorts för att följa upp det statistiska resultatet. Här återfinns 

metod, etik, urval och resultat kopplat till de genomförda 

intervjuerna.  

 

Slutsats  Uppsatsen avslutas med en summering av studiens resultat. Utifrån 

teori, analys och de kompletterande intervjuerna dras sedan 

slutsatser om utfallet. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning.    
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2. Vetenskaplig metod 

 

I detta avsnitt beskrivs den vetenskapliga ansats som studien antar samt teoretisk ansats och 

val av teorier. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av hur litteratursökningen har gått 

till. 

 

 

2.1 Ansats och angreppssätt 

Utifrån syftet som är att förklara och analysera ett samband mellan ägaridentitet och 

omprövning av nyttjandeperiod har en deduktiv ansats använts.  Med denna utgångspunkt finns 

möjligheten att testa och utveckla redan etablerade teorier (Bryman och Bell, 2013). Utifrån 

teorin har hypoteser formulerats för att testa det empiriska fenomenet som studien syftar till att 

förklara (ibid). Flertalet tidigare studier kring redovisningsval (Collin et al., 2009; Stalebrink, 

2007; Falkman och Tagesson, 2008) har genomförts med denna ansats vilket ytterligare 

motiverar deduktion även i denna studie. Det som däremot kan vara en nackdel med en deduktiv 

ansats, i motsats till induktiv, är att det genom att utgå från redan etablerade teorier finns risk 

att gå miste om förklaringar som ligger utanför den valda referensramen (Jacobsen, 2002). Det 

finns risk att forskaren enbart letar efter en viss typ av information och därför går miste om 

viktiga förklaringar (ibid). 

 

Enligt Collin et al. (2009) är de två huvudsakliga teorierna för att förklara bolags 

redovisningsval positiv redovisningsteori [PAT] och institutionell teori [IT], vilka ofta används 

som konkurrerande förklaringar till empiriska fenomen (ibid). Studien av Collin et al. (ibid) 

antar ett eklektiskt angreppssätt, där dessa två teorier används som konkurrerande men också 

samverkande förklaringar. Detta förhållningssätt har också använts i andra studier (Mezias, 

1990; Neu och Simmons, 1996; Falkman och Tagesson, 2008), men det är relativt sällsynt att 

kombinera teorier (Collin et al., 2009). Det som motiverar ett eklektiskt angreppssätt i denna 

studie är att de valda teorierna kan ge olika förklaringar på det empiriska fenomenet (Gray, 

Kouhy och Lavers, 1995). Vidare menar Gray et al. (ibid) att problemet med många av de 

studier som tidigare genomförts är att olika teorier behandlas som konkurrerande förklaringar 

istället för överlappande och kompletterande.   
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2.2 Val av teorier och litteratursökning 

Som nämns ovan är de huvudsakliga teorierna för att förklara redovisningsval PAT och IT. 

PAT, med grund i agentteorin, baseras på antagandet att individer är nyttomaximerade samt att 

bolagsledningen agerar rationellt och genom att anpassa redovisningen försöker maximera sin 

egennytta (Watts och Zimmerman, 1978; Chase och Coffman, 1994, Collin et al., 2009). Ett av 

syftena med PAT är att hjälpa till att förstå de incitament som driver bolagsledningens 

redovisningsval, vilket görs genom att fokusera på de nyttor och kostnader som tillkommer 

ledningen vid val av olika redovisningsstandarder (Watts och Zimmerman, 1978). 

Redovisningsval kan även förklaras av IT, där organisationer utsätts för institutionell press 

(Collin et al., 2009). För att bolaget ska uppfattas som legitimt av andra organisationer inom 

sitt fält antar det viss ledningspraxis och vissa strukturer (Carpenter och Feroz, 2001). På detta 

sätt ökar inte bara bolagets legitimitet, utan även dess överlevnadsutsikter förbättras (Meyer 

och Rowan, 1977). Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns det tre olika isomorfiska processer 

som förklarar organisationers homogenisering, nämligen härmande, tvingande och normativ.  

 

Avseende val av teorier och litteratursökning hade vi vid studiens början, i enlighet med vad 

som beskrivs av Bryman (2011), förkunskaper om viss relevant litteratur inom vårt 

ämnesområde. Utifrån denna litteratur har vi kunnat identifiera nyckelbegrepp (ibid) som 

exempelvis redovisningsval, PAT och IT. Baserat på dessa begrepp har vi sökt i de elektroniska 

databaserna Scopus och Google Scholar och genom dessa hittat ytterligare vetenskapliga 

artiklar. Vi har också byggt litteratursökningen på referenslistorna i de artiklar vi funnit 

relevanta samt tittat på vilka artiklar som citerat dessa, alltså sökt både bakåt och framåt (jfr. 

ibid).   
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3. Teori 

 

Vi kommer i teoriavsnittet att lägga fram argument till varför vi tror att benägenheten att göra 

omprövning av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar skiljer sig åt mellan de 

olika ägaridentiteterna kommunalt och privat ägande. Argumenten härrör i huvudsak från PAT 

och IT. I avsnittet återfinns också våra valda hypoteser. 

 

3.1 Ägaridentitet 

En av de centrala teorierna för att förklara redovisningsval är PAT (Collin et al., 2009), vilken 

dels bygger på antagandet att individer är nyttomaximerande och att bolagsledningen handlar 

rationellt (Watts och Zimmerman, 1978; Chase och Coffman, 1994, Collin et al., 2009). Detta 

innebär att bolagsledningen genom att anpassa redovisningen försöker maximera sin egen nytta 

(ibid), något som enligt oss skulle kunna ha inverkan på benägenheten att göra omprövning av 

nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. 

 

I privata bolag är det vanligt med bonus för ledningen som är kopplade till vinsten (Watts och 

Zimmerman, 1978), vilket är ovanligt och impopulärt i kommunala bolag (jfr. Corren, 2010; 

SR, 2015; Svenskt Näringsliv, 2014, Kristianstadsbladet, 2004). Enligt bonushypotesen inom 

PAT kommer ledningen att fatta beslut som ökar vinsten, vilka i sin tur ökar ledningens bonus 

(Watts och Zimmerman, 1978). Om det kan antas att omprövning leder till en förlängd 

nyttjandeperiod jämfört med utgångsläget och att detta leder till ett ökat resultat, skulle detta 

kunna innebära att det finns skillnad i incitament för bolagsledningen i de olika bolagen att göra 

omprövning. Med utgångspunkt i PAT skulle det därmed kunna antas att ledningen kommer att 

vara mer benägen att ompröva nyttjandeperioden om det maximerar deras nytta. I privata bolag, 

som har bonusprogram kopplade till vinsten, skulle detta kunna innebära att ledningen skulle 

vara mer benägen att ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar om det ökar 

bolagets vinst. 

 

Kommunala bolag går sällan i konkurs (HD, 2013) till skillnad från privata bolag där konkurs 

förekommer i större utsträckning (jfr. UC, 2016). När ekonomin i kommunala bolaget går sämre 

räddas de ofta upp av kommunen, som ogärna ser att något av dess bolag försätts i konkurs 

(HD, 2013). Detta innebär att risken ser olika ut, beroende på vem ägaren av bolaget är. Privata 
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bolag har inte samma stöd att luta sig mot i sämre tider (ibid), varför risken i privatägda bolag 

är betydligt större. Då kommunala bolag troligt kommer att räddas av kommunen vid ett sämre 

resultat än väntat, behöver de inte vara lika riskmedvetna som privata bolag (ibid). Av denna 

anledning antas kommunala bolag vara mindre benägna att ompröva nyttjandeperioden som 

alltså kan förlänga avskrivningstiden och då också öka balansomslutningen.   

 

Kommunala och privata bolag har olika huvudsakliga syften (jfr. SKL, 2006). I privatägda 

bolag är det centrala att generera vinst, alltså avkastning till ägarna (3 kap. 3 § ABL), medan 

huvudsakligt fokus i kommunägda bolag ligger på att sköta kommunala angelägenheter (SKL, 

2015; SKL, 2006). Trots att så kallade allmännyttiga kommunalt ägda bostadsaktiebolag ska 

drivas med affärsmässiga principer (SFS 2010:879 2§) kan vinstsyftet här anses underordnat 

aspekten att tillgodose kommunmedborgarnas behov (jfr. ibid). Därför finns en skillnad i fokus 

avseende de olika ägaridentiteterna. Detta skulle kunna innebära att bolag med olika 

ägaridentitet har olika benägenhet att ompröva nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar. Eftersom kommunala bolag har sitt största fokus på att möta 

kommuninvånarnas behov (SKL, 2006; SKL; 2015), kan det antas att de inte lägger lika stora 

resurser på att göra noggranna bedömningar av nyttjandeperiod för varje enskild materiell 

tillgång som privatägda bostadsbolag antas göra.  

 

IT baseras på antagandet att organisationer utsätts för institutionell press (Collin et al., 2009) 

och följer viss praxis och vissa strukturer för att uppfattas som legitima (Carpenter och Feroz, 

2001). Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan organisationers homogenisering förklaras av 

tre olika isomorfismer; tvingande, härmande och normativ, där den härmande isomorfismen är 

en faktor som skulle kunna tänkas spela roll för kommunala bolags redovisningsval jämfört 

med privata bolags. Bolaget vill uppfattas som legitimt av andra organisationer inom sitt 

organisatoriska fält (Carpenter och Feroz, 2001), vilket leder till att bolaget härmar andra inom 

detta fält (Collin et al., 2009). Vidare menar Collin et al. (2009) att en av grunderna i 

organisatoriska fält är ägarskap, vilket vi anser skulle kunna innebära att de kommunala bolagen 

härmar sin ägare, det vill säga kommunen. Antaget att kommunen, i enlighet med vad som 

framkom i granskningen av Jönköpings kommun (Deloitte, 2013), inte har stor benägenhet att 

ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar skulle detta kunna innebära att 

kommunala bolag genom härmande isomorfismer inte heller omprövar nyttjandeperiod i lika 

stor utsträckning som privata bolag. 
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I enlighet med argumentationen i föregående stycke kan bolag också utsättas för normativ press 

(DiMaggio och Powell, 1983). Den normativa isomorfismen har sin utgångspunkt i 

professionalismen och handlar om en viss yrkesgrupps strävan efter att definiera sina metoder 

och skapa legitimitet kring professionen (ibid). Denna isomorfiska process skulle enligt oss 

kunna appliceras på det som sker i en verksamhet när den bolagiseras. Kommunal verksamhet 

bedrivs inte alltid i bolagsform utan kommunen kan förvalta fastigheter direkt i kommunen (jfr. 

SKL, 2011). Om kommunen väljer att bolagisera fastighetsförvaltningen går den från att vara 

kommunägda tillgångar till att bli ett kommunägt bolag (jfr. ibid). Den enda viktiga skillnaden 

som uppstår vid en bolagisering är alltså ägarformen. De normer som sedan tidigare gällde i 

kommunen skulle då kunna tänkas komma att gälla även i det kommunala bolaget. I enlighet 

med tidigare resonemang kring kommuners låga benägenhet att ompröva nyttjandeperiod för 

materiella anläggningstillgångar (jfr. Deloitte, 2013) skulle alltså normativ press kunna vara en 

faktor som innebär att kommunens redovisningsnormer sprider sig till det kommunala bolaget.   

 

Faktorerna nyttomaximering, syfte, risk och institutionell press leder sammantaget fram till att 

privata bolag antas vara mer benägna att ompröva nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar än kommunala bolag. Av denna anledning har därmed följande hypotes 

formulerats: 

 

H1a Det råder ett samband mellan ägaridentitet och benägenhet att göra omprövning 

av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar, där privata bolag antas 

vara mer benägna. 

 

Även om det kan argumenteras för att kommunala bolag skulle vara mindre benägna än privata 

bolag att ompröva nyttjandeperiod finns det också faktorer som tyder på ett motsatt samband. 

Birney et al. (2010) menar exempelvis att kommunala organisationer ska ligga i framkant vad 

gäller redovisning och utvecklas före normeringen. I vårt fall skulle detta betyda att de 

kommunala bolagen borde vara mer benägna än de privata att ompröva nyttjandeperiod.  

 

Förutsatt att omprövning leder till förkortad nyttjandeperiod än tidigare och därmed minskat 

resultat skulle den politiska kostnadshypotesen inom PAT kunna vara ett argument för en ökad 

benägenhet att ompröva nyttjandeperiod. Resonemanget inom denna hypotes bygger på att 

organisationer tar till redovisningsmetoder som sänker resultatet för att inte dra till sig politisk 

uppmärksamhet då detta anses vara kostsamt (Watts och Zimmerman, 1978). Likt detta 
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kommer Stalebrink (2007) fram till att kommuner tenderar att ta till åtgärder för att inte visa 

upp för stora vinster. Detta skulle genom isomorfiska processer då kunna spridas till de 

kommunala bolagen. Även Anthony (1985) har kommit fram till att det inte är bra för 

kommunala organisationer att visa upp stora vinster. Han menar att det signalerar till 

skattebetalarna att skatten har varit för hög. Även detta skulle genom olika isomorfismer alltså 

kunna påverka hur kommunala bolag väljer att redovisa och därmed benägenheten att ompröva 

nyttjandeperiod. Sammantaget talar detta för att det finns incitament för kommunala bolag att 

ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Kommunala bolag antas vara 

mer benägna att ompröva nyttjandeperiod om det kan minska resultatet.   

 

I motsats till vad som ovan argumenterats för skulle den institutionella press som kommunala 

organisationer utsätts för (jfr. Collin et al., 2009) även kunna ha motsatt effekt avseende 

benägenheten att ompröva nyttjandeperiod. Tidigare argumenterades för att den härmande 

isomorfismen skulle kunna ha en negativ påverkan på kommunala bolags benägenhet att 

ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Den tvingande isomorfismen 

(DiMaggio och Powell, 1983) kan också tänkas spela roll i de val som görs i det kommunala 

bolaget. Denna isomorfiska process innebär att bolaget upplever press från andra organisationer 

som de är beroende av och att de av denna anledning gör en organisatorisk förändring (ibid). I 

och med att kommunen är ägare och har ansvar för kontroll och styrning i det kommunala 

bolaget (SKL, 2015) existerar ett beroendeförhållande mellan de två parterna. Kommunen kan 

genom exempelvis ägardirektiv (jfr. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag [SABO], 2013) 

tvinga det kommunägda bolaget att redovisa på ett visst sätt och genom detta göra vissa 

specifika bedömningar som kommunen önskar. Kommunen kan då genom ägardirektivet, som 

skulle kunna ses som en typ av tvingande isomorfism, tvinga det kommunala bolaget att 

ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Detta skulle alltså, på grund av 

tvingande isomorfismer, kunna innebära att benägenheten att ompröva nyttjandeperiod skiljer 

sig åt mellan de olika ägaridentiteterna.  

 

Faktorerna nyttomaximering, risk, syfte samt härmande och normativ isomorfism talar för att 

privata bolag har större benägenhet att ompröva nyttjandeperiod. Dock talar faktorerna förebild, 

politisk kostnad, olämplighet att visa upp höga vinster och tvingande isomorfism för det 

omvända. Sammantaget finns det alltså argument för samband i båda riktningarna. Av denna 

anledning har följande nollhypotes formulerats: 
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H1b Det råder inget samband mellan ägaridentitet och benägenhet att göra 

omprövning av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. 
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4. Empirisk metod 

 

I detta kapitel beskrivs studiens valda forskningsstrategi och -design. Här beskrivs också de 

avgränsningar som har gjorts, hur datainsamlingen har gått till, vilket vårt urval är och hur 

bortfallet ser ut. Kapitlet avslutas med en kortare etikdiskussion och beskrivning av hur 

studiens variabler har operationaliserats.  

 

 

4.1 Forskningsstrategi och -design 

Eftersom denna studie antar en deduktiv ansats och bygger på hypotesprövning av 

kvantifierbar data utgår den också från en kvantitativ forskningsstrategi (Bryman och Bell, 

2013). Flertalet tidigare studier kring redovisningsval (Stalebrink, 2007; Falkman och 

Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Broberg et al., 2011; Haraldsson och Tagesson, 2014) 

använder sig av denna forskningsstrategi. Jacobsen (2002) beskriver att styrkan, men även 

svagheten, med kvantitativ metod är att den data som samlas in måste standardiseras och 

delas in i förvalda kategorier. Detta gör att det finns möjlighet att analysera all data samtidigt, 

men det gör också att vissa enheter inte kan behandlas unikt (ibid). Annan kritik som har 

riktats mot denna strategi är bland annat att kvantitativ forskning bygger på mätinstrument 

som kan försvåra kopplingen mellan forskning och vardag (Bryman och Bell, 2013).  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan ägaridentitet och 

omprövning av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Utifrån detta syfte lämpar 

sig en tvärsnittsdesign bäst då det genom denna forskningsdesign finns möjlighet att upptäcka 

olika sambandsmönster (Bryman och Bell, 2013). Tvärsnittsdesign innebär att variationer från 

mer än ett fall undersöks och att detta görs vid en specifik tidpunkt (ibid). Anledningen till att 

det är av stor vikt att informationen samlas in vid ett och samma tillfälle är att eventuella 

samband eller variationer inte ska bero på att datan kommer från olika tidpunkter samt att 

mätningarna ska ha reliabilitet (ibid). Tvärsnittsdesign har använts i tidigare studier kring 

redovisningsval (Falkman och Tagesson, 2008; Broberg et al., 2011; Chalmers, Godfrey och 

Webster, 2011) vilket motiverar detta som en lämplig design även för denna studie.     

 

Panelstudie är en forskningsdesign som, bland annat på grund av tidsskäl, inte har tillämpats. 

Denna forskningsdesign hade dock kunnat vara lämplig för denna typ studie för att fånga in 
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tidsaspekten som med vår nu valda metod inte är möjligt (jfr. Bryman och Bell, 2013). 

Panelstudie är en longitudinell studiedesign som innebär att forskarna undersöker ett fenomen 

från samma respondenter och med samma variabler vid olika tidpunkter (ibid). På detta sätt är 

det möjligt att se om något har förändrats sedan det förra insamlingstillfället. I denna studie 

hade vi då kunna se om aspekter som exempelvis benägenheten att ompröva nyttjandeperiod 

har förändrats över tid.  

 

4.2 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till svenska fastighetsbolag som hyr ut och/eller förvaltar egna 

fastigheter. Det som motiverar att titta på just fastighetsbolag är att de materiella 

anläggningstillgångarna utgör en stor del av tillgångsmassan i dessa bolag, varför omprövning 

av nyttjandeperiod blir av stor betydelse. De bolag som inte själva ägt några materiella 

anläggningstillgångar har plockats bort. Dessutom har de bolag som lämnat uppgift om att de 

inte äger bostadsfastigheter även plockats bort. Anledningen till detta var för att få bättre 

jämförbarhet gentemot de kommunala bolagen som endast förvaltar och hyr ut bostäder. Av 

tidsskäl har bara ett räkenskapsår undersökts, nämligen 2014. Anledningen till att just detta 

räkenskapsår har använts i stället för 2015 är att alla bolag vid datainsamlingen ännu inte hade 

publicerat sina årsredovisningar för innevarande år. Eftersom K3 tillämpats sedan 2012 (Srf 

Redovisning, 2016) och alltså är ett relativt nytt regelverk valdes inte ett tidigare år än 2014 

eftersom risken då ansågs stor att färre bolag tillämpade detta regelverk.  
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4.3 Datainsamling 

                                  

                                   Kommunala bolag                           Privata bolag 

 

Figur 4.1. Beskrivning av datainsamlingsprocessen för de kommunala respektive privata 

bolagen. 

 

En dokumentstudie har genomförts där data har samlats in från de undersökta bolagens 

årsredovisningar. För att få en förteckning över samtliga kommunala fastighetsbolag att utgå 

ifrån vid datainsamlingen kontaktades SABO som tillhandahöll en förteckning över sina 302 
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medlemmar. Datainsamlingen för de privata bolagen gjordes med utgångspunkt i SCB:s 

(2016b) lista över alla 290 kommuner i Sverige. Efter detta hämtades information om de privata 

fastighetsbolagen från samtliga kommuners hemsidor. I de fall där kommunerna inte hade listat 

de privata fastighetsbolagen kontaktades i första hand kommunen via mail. I vissa fall kunde 

kommunerna tillhandahålla en förteckning över samtliga privata fastighetsbolag, medan de i 

andra fall hänvisade till andra aktörer. I de fall kommunerna inte kunde hjälpa till eller svar inte 

erhölls söktes information i stället fram från respektive kommuns näringslivsregister eller 

företagsregister genom att söka på bolag som ingår i branschindexet SNI 68.201 Uthyrning och 

förvaltning av egen eller arrenderade bostäder. I några enstaka fall där registren inte kunnat 

användas har fastighetsbolagen, efter tips från olika kommuner, i stället sökts fram via eniro.se 

eller hyrabostad.se.  

 

Årsredovisningarna som ingår i studien har hämtats från databasen Retriever Business. För att 

öka validiteten och reliabiliteten i studien har vi i största möjliga mån försökt att utgå från 

mätmetoder som använts i tidigare forskning (jfr. Bryman och Bell, 2013). All data har hämtats 

från årsredovisningar för att ytterligare öka pålitligheten i mätningarna. Eftersom alla bolag 

sökts fram manuellt finns det dock viss risk att stavfel eller liknande misstag har gett upphov 

till att vissa bolag har fallit bort. Detta gör att reliabiliteten i studien minskar något eftersom att 

det inte med full säkerhet går veta att utfallet skulle blivit detsamma om studien replikerades 

(Bryman och Bell, 2013). Vad gäller validiteten för omprövningsvariabeln kan viss skevhet ha 

uppstått genom det valda sättet att mäta om omprövning gjorts, vilket behandlas vidare i 

operationaliseringen i avsnitt 4.7.1. Det finns en viss risk att några bolag har gjort en 

omprövning som de inte anser väsentlig och därför inte heller redovisar den, alternativt att de 

gjort en omprövning året innan det undersökta året och därför inte anser sig behöva göra det 

under undersökningsåret. Av tidsskäl har dock mätning av omprövning inte kunnat ske på annat 

sätt än genom den information som redovisas i respektive årsredovisning och det har inte heller 

kunnat kontrolleras för flera år. 

 

Den valda insamlingsmetoden kan ha föranlett att vissa bolag missats, varför denna studie inte 

med säkerhet täcker in hela populationen. Av tidsskäl hade dock datainsamlingen inte kunnat 

genomföras på ett annat sätt som med större säkerhet hade kunnat täcka in samtliga bolag. 
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4.4 Urval 

 

Figur 4.2. Sammanställning av urval och bortfall. 

 

Det slutgiltiga urvalet består av 405 fastighetsbolag. Av dessa är 213 kommunala och 192 

privata. Anledningen till det stora urvalet i denna studie är möjligheten att kunna generalisera 

(Bryman och Bell, 2013) och dra slutsatser om en större grupp av bolag. För att detta skulle 

vara möjligt har vi strävat efter ett normalfördelat urval och därmed ett så representativt urval 

som möjligt för populationen (ibid). 

 

4.5 Bortfall 

För att underlätta insamlingen av data har enbart från bolag vars årsredovisningar finns att ladda 

ner på Retriever Business undersökts. Detta gjorde att det bland de kommunala bolagen föll 

bort sju bostadsförmedlare som inte bedrev sin verksamhet i bolagsform. Ytterligare 27 av 

SABO:s medlemmar plockades bort eftersom deras verksamhet bedrevs i form av stiftelser vars 

årsredovisningar inte publiceras på ovan nämnda databas.  

 

Eftersom studien har sin utgångspunkt i K3 och IFRS har bolag som inte tillämpar någon av 

dessa standarder plockats bort. Anledningen till detta var att de bolag som tillämpar K2 eller 

andra standarder inte har samma krav på sig att ompröva nyttjandeperiod (jfr. K2 p. 10.22 i 

FAR Akademi, 2014a). Även de bolag som under räkenskapsåret inte bedrivit någon 
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verksamhet eller sålt av sina fastigheter valdes bort. Med tanke på jämförbarhet valdes utöver 

detta även de bolag vars räkenskapsår var förkortat eller längre än 12 månader bort. Vissa bolag 

har inte kunnat hittas i Retriever, varför även dessa har plockats bort. Av de privata bolagen 

föll totalt 1252 bort och av de kommunala togs, utöver de redan nämnda 34 som inte bedrivs i 

bolagsform, ytterligare 55 bolag bort (se figur 4.2). Det totala bortfallet blev då 1341 bolag.  

 

4.6 Etik 

Eftersom den insamlade datan utgörs av sekundärdata är det få etiska dilemman som har varit 

aktuella. Viktiga aspekter avseende insamling av empirisk data så som informationskravet och 

samtyckeskravet är inte något som behövt tas ställning till då inga individer ingått i 

dokumentstudien (jfr. Bryman och Bell, 2013). Däremot har studien genomförts enligt de krav 

som Vetenskapsrådet (2011) ställer fram kring god forskningsetik, nämligen anonymitet och 

konfidentialitet. Även om dokumentstudien enbart behandlar sekundärdata, som inte kan antas 

beröras av dessa krav i lika stor utsträckning, har de bolag som ingår i studien ändå 

anonymiserats och enbart information om exempelvis revisionsbyrå och ägaridentitet som inte 

är tillräcklig för att identifiera ett specifikt bolag har tagits med (jfr. ibid). 

 

4.7 Operationalisering 

4.7.1 Beroende variabel 

Om de undersökta bolagen är benägna att ompröva nyttjandeperiod eller inte har mätts som 

huruvida de i noterna i årsredovisningen redovisat att omprövning har gjorts eller tagits i 

beaktande (se bilaga 2 för de formuleringar som tolkats som omprövning). Denna information 

har hämtats från noterna avseende uppskattningar och bedömningar samt materiella 

anläggningstillgångar i respektive bolags årsredovisning. Variabeln är dikotom och har 

operationaliserats som en dummyvariabel där 1 är att omprövning har gjorts eller tagits i 

beaktande och 0 att det inte gjorts.  

 

4.7.2 Oberoende variabel och kontrollvariabler 

4.7.2.1 Ägaridentitet 

Studiens oberoende variabel Ägaridentitet har mätts som en dummyvariabel där 1 är privatägt 

och 0 är kommunägt. Utifrån den valda datainsamlingsmetoden delades bolagen initialt in i två 
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kategorier, kommunägt eller privatägt. Att bolaget var rätt kategoriserat kontrollerades genom 

att i Retriever se om en kommun eller ett annat bolag stod som moder alternativt koncernmoder 

i bolaget.  

 

4.7.2.2 Storlek 

Storlek är en variabel som ofta används för att förklara redovisningsval (Haraldsson och 

Tagesson, 2014). Flera tidigare studier (Holthausen och Leftwich, 1983; Collin et al., 2009; 

Broberg et al., 2011, Chalmers et al., 2011) finner att storlek har ett tydligt samband med 

redovisningsval. Däremot finner Falkman och Tagesson (2008) att ett samband mellan 

redovisningsval och storlek inte föreligger. 

 

En studie av Svensson (2003) har visat att storlek är en faktor som även påverkar kvaliteten på 

redovisningsinformationen, där större bolag tenderar att ha bättre kvalitet. Detta förklaras delvis 

av att mindre bolag generellt sett har mer begränsande kunskaper kring redovisningen vilket 

gör att kvaliteten på den finansiella informationen blir sämre (ibid). Vad gäller kvaliteten i 

kommuners redovisning kommer Falkman och Tagesson (2008) fram till samma slutsats, alltså 

att mindre kommuner tenderar att ha sämre kvalitet på de finansiella rapporterna än större 

kommuner. Eftersom de största kommunala bolagen också ligger i de största kommunerna (jfr. 

Fastighetsvärlden, 2016; SCB, 2016a) antas samma samband gälla även för de kommunala 

bolagen. Sammantaget gör detta att större bolag, kommunala som privata, antas ha större 

benägenhet att ompröva nyttjandeperiod som ökar kvaliteten på den finansiella informationen. 

Med anledning av detta är storlek vara en variabel som har kontrollerats för.   

 

För att mäta variabeln storlek har omsättningen i bolaget används (jfr. Tagesson, Gujic och 

Petrovic, 2012; Collin et al., 2009; Falkman och Tagesson, 2008). Detta mått kan bli något 

missvisade för de bolag som även bedriver annan verksamhet utöver förvaltning och uthyrning, 

men då omsättningen för enbart hyresverksamheten inte kunnat hittas för alla bolag har 

omsättningen ändå valts för att mäta storlek. Totala tillgångar är också ett mått som hade kunnat 

användas för att mäta storlek (jfr. Tagesson, Klugman och Lindvall, 2013). Eftersom denna 

studie inkluderar kommunala bolag, har dock denna mätmetod inte tillämpats. Collin et al. 

(2009) menar att det i kommunalt ägda bolag kan uppstå problem med detta sätt att mäta storlek 

då dessa bolag inte har vinst som huvudsyfte och då inte heller antas ha lika precisa värderingar 

av sina tillgångar. För att få ett något mer normalfördelat urval har omsättningen logaritmerats 

(jfr. Falkman och Tagesson, 2008; Broberg, Tagesson och Collin, 2009).  
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4.7.2.3 Revisionsbyrå 

Revisionsbyrå är en faktor som används i flertalet studier för att förklara redovisningsval (ex. 

Collin et al., 2009; Broberg et al., 2011), dock med varierande utfall. Collin et al. (2009) visar 

att det finns ett signifikant samband mellan revisionsbyrå och redovisningsval, medan Broberg 

et al. (2011) visar på att det inte finns något samband mellan dessa två variabler. Collin et al. 

(2009) poängterar dock att deras resultat kan bero på att kommunen väljer den revisionsbyrå 

som gör just de redovisningsval som kommunen önskar, snarare än att revisionsbyrån påverkar 

kommunens redovisningsval. Samma problem tror vi kan uppstå i både privata och kommunala 

bolag, där de väljer en revisionsbyrå som gör de val som bolaget önskar. Det finns därför vissa 

problem med revisionsbyrå som variabel (Collin et al., 2009).  

 

Något som torde gälla oberoende av den problematik som diskuteras ovan är sambandet mellan 

revisionsbyrå och kvalitet (jfr. Inchausti, 1997; DeAngelo, 1981; Francis, 2004). Inchausti 

(1997) har visat att bolag som anlitat Big 6 (numera Big 4) som revisionsbyrå tenderar att 

redovisa mer information, och med högre kvalitet på informationen, än bolag som har annan 

revisionsbyrå. DeAngelo (1981) finner i sin studie ett samband där storlek på revisionsbyrå är 

en faktor som påverkar revisionskvaliteten och drar slutsatsen att en stor revisionsbyrå kan 

användas som proxy för god revisionskvalitet. Francis (2004) sammanställer i sin artikel vad 

forskningen kring revisionskvalitet kommit fram till under de senaste 25 åren och drar även han 

slutsatsen att en stor revisionsbyrå (Big 4) ofta är synonymt med god revisionskvalitet. Vad 

gäller kopplingen mellan revisions- och redovisningskvalitet definierar DeAngelo (1981) 

revisionskvalitet som möjligheten att revisorn upptäcker en lucka i kundens redovisning och 

rapporterar denna. Detta torde då innebära att god revisionskvalitet leder till god 

redovisningskvalitet. Eftersom redovisningspraxis föreskriver bolag att göra omprövning (jfr. 

IAS 16 p. 51 i FAR Akademi, 2014b; K3 17:17 i FAR Akademi, 2014a) antas detta också öka 

redovisningskvaliteten. Detta stämmer även överens med Falkman och Tagessons (2008) 

antagande att mer kvalitativ information är information som är mer i linje med god 

redovisningssed. Sammantaget betyder alltså detta att bolag som anlitar en Big 4-byrå borde 

vara mer benägna att ompröva nyttjandeperiod.  

 

Information om revisionsbyrå har samlats in via årsredovisningarna. Den byrå som stått på 

revisionsberättelsen har använts för att mäta revisionsvariabeln. Revisionsbyrå har i enlighet 

med Broberg et al. (2011) operationaliserats som sex dummyvariabler för de fyra största 
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revisionsbyråerna, PwC, EY, KPMG och Deloitte, en kategori för andra revisionsbyråer och en 

kategori för de bolag som haft två påskrivande revisorer från olika revisionsbyråer. Eftersom 

forskningen kring revisions- och redovisningskvalitet visar tydliga tecken på skillnad mellan 

Big 4 och icke-Big 4, är detta något som ytterligare motiverar denna uppdelning. PwC har 

använts som referensvariabel (jfr. Haraldsson och Tagesson, 2014).  

 

4.7.2.4 Finansiell styrka 

Finansiell styrka är också en variabel som ofta används i redovisningsstudier (Haraldsson och 

Tagesson, 2014; Tagesson et al., 2013). Sambandet mellan finansiell styrka och 

redovisningsval ser olika ut i olika studier där till exempel Laswad, Fisher och Oyelere (2005) 

kommer fram till ett negativt förhållande, Tagesson et al. (2013) och Belkaoui och Karpik 

(1989) kommer fram till ett positivt samband medan Haraldsson och Tagesson (2014) och 

Inchausti (1997) kommer fram till ett icke-signifikant samband.  

 

Finansiellt starka organisationer har enligt Haraldsson och Tagesson (2014) finansiella medel 

och resurser nog för att kunna efterleva rådande redovisningsstandarder. Vidare menar de (ibid) 

att ledningen i en finansiellt svag organisation antagligen kommer att lägga vikt vid de 

aktiviteter som har mer direkt påverkan på verksamheten. 

 

Något som skulle kunna motivera finansiellt svaga organisationer att ompröva nyttjandeperiod 

är skuldsättningshypotesen (debt-equity hypothesis) inom PAT. Denna hypotes säger att chefer, 

ju högre skuldsättningsgrad ett bolag har, använder sig av metoder som ökar det redovisade 

resultatet (Watts och Zimmerman, 1990). Anledningen till detta är att bolag med hög 

skuldsättning riskerar att överskrida de villkor som de ingått lån med (ibid). Antaget att 

omprövning leder till en förlängd nyttjandeperiod och då också ett ökat resultat, skulle detta 

kunna vara ett argument som gör finansiellt svaga organisationer mer benägna att ompröva 

nyttjandeperiod. 

 

I enlighet med tidigare studier (Haraldsson och Tagesson, 2014; Tagesson et al., 2013) har 

finansiell styrka mätts som soliditet, det vill säga som eget kapital i förhållande till totalt kapital. 

Likt storleksvariabeln har datan logaritmerats för att få ett mer normalfördelat urval (jfr. 

Falkman och Tagesson, 2008).  
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4.7.2.5 VD-byte 

Godfrey, Mather och Ramsey (2003) finner i sin studie stöd för att bolag, det år de byter VD, 

redovisar sämre resultat (downward earnings management), och året efter redovisar ett bättre 

resultat (upward earnings management). De använder sig alltså av redovisningsmetoder för att 

påverka resultatet i olika riktningar (ibid). Studier som har använt sig av denna variabel är bland 

annat Broberg et al. (2011) och Stalebrink (2007), där Stalebrink undersöker huruvida byte av 

kommunfullmäktige är något som påverkar kommunernas nedskrivningar. Eftersom tidigare 

studier visat signifikans för denna variabel har den kontrollerats för i denna studie. 

 

Byte av VD har mätts som det år en ny VD skriver på årsredovisningen (jfr. Broberg et al., 

2011). I enlighet med vad Godfrey et al. (2003) kommit fram till om att resultatet påverkas det 

år eller året efter att bolaget bytt VD, har denna variabel mätts som en dummyvariabel där byte 

2013 eller 2014 mätts som 1 och 2012 eller tidigare år som 0. 
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4.7.3. Sammanställning av variabler 

 

Tabell 4.1. Sammanställning över operationalisering av variablerna. 

Variabel Förväntning Beskrivning 

Omprövning  Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär gjorda 

omprövningar 

Ägaridentitet ± Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär privat 

Storlek + Omsättning i SEK 

PwC + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär PwC 

EY + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär EY 

KPMG + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär KPMG 

Deloitte + Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär Deloitte 

Annan - Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär annan 

revisionsbyrå 

Två ± Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär två revisionsbyråer 

Finansiell 

stryka 

± Soliditet i % 

VD-byte ± Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär byte 2013 eller 

2014 
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från de statistiska analyserna som gjorts i programmet 

SPSS. Här presenteras en tabell för den deskriptiva statistiken, en korrelationsmatris och en 

regressionstabell.  Analysen avslutas med en hypotesprövning. 

 

5.1 Univariat analys 

I tabellen nedan åskådliggörs värden för studiens samtliga variabler. För de kategoriska 

variablerna anges frekvens och andel av det totala urvalet, medan det för de kvantitativa 

variablerna anges minimum- och maximumvärde, medel, median och standardavvikelse. 

Antalet observationer för variabeln Finansiell styrka är 396 jämfört med resterande variabler 

vars observationer uppgår till 397 stycken. Detta beror på att SPSS plockade bort en enhet vid 

logaritmeringen av variabeln Finansiell styrka. Det ursprungliga urvalet var 405 observationer, 

men efter att genom en extremvärdesanalys ha exkluderat åtta observationer uppgick alltså det 

slutgiltiga urvalet till 397. De exkluderade observationerna utgjordes av bolag med storlek 

och/eller finansiell styrka som klart översteg övriga bolags.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Tabell 5.1. Deskriptiv statistik för samtliga variabler. 

Kategoriska variabler: 

Variabel  Antal (n) Frekvens  Andel (%) 

Omprövning 
Ja (1)  397 67  16,9 
Nej (0)  397 330  83,1 
Ägaridentitet 
Privat (1)  397 185  46,6  
Kommunal (0) 397 212  53,4 
VD-byte  397 76  19,1  
PwC  397 137  34,5  
KPMG  397 57   14,4  
EY  397 89   22,4  
Deloitte  397 41   10,3  
Annan revisionsbyrå 397 66   16,6   
Två revisionsbyråer 397 2   0,5  

Kvantitativa variabler: 

Variabel Antal (n) Min    Max Medel Median     St.avvikelse 

Storlek 397 0,015    2 815,3   264,6  96,2 457,2 

(MSEK) 

Finansiell 396   0,04  75,77  21,85 18,18 14,08  

styrka (%) 

 

Som kan utläsas av tabell 5.1 ovan, är det knappt 17 % (67 stycken) av bolagen som är benägna 

att ompröva nyttjandeperiod, medan det hos drygt 83 % (330 stycken) av de undersökta bolagen 

inte finns någon benägenhet att ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. 

Vidare visar tabell 5.1 att fördelningen mellan privat och kommunalt ägande är jämn där 46,6 

% (185 stycken) av bolagen är privatägda medan 53,4 % (212 stycken) av bolagen är 

kommunägda. Den revisionsbyrå som anlitas i störst utsträckning är PwC, vilka står för 34,5 % 

och det är endast två bolag som använt sig av två olika revisionsbyråer. Total frekvensen 

avseende revisionsbyrå summerar i tabellen till 392, vilket beror på att fem bolag har valt att 

inte ha någon revisor. Både storlek och finansiell styrka skiljer sig mycket åt mellan de högsta 

och lägsta värdena. Den finansiella styrkan sträcker sig från 0,04 % till 75,77 % medan 

storleken ligger mellan 15 000 SEK och 2 815 300 000 SEK. Dessa stora variationer kombinerat 

med att urvalet består av en del stora bolag och bolag som är finansiellt starka innebär att 

medelvärdet blir större än medianvärdet, främst gällande storleken. Medelstorleken är drygt 
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260 MSEK medan medelvärdet för finansiell styrka ligger på knappa 22 %. Standardavvikelsen 

för storleken ligger på knappt 460 MSEK. Denna stora spridning förklaras av den stora 

variationen i storlek mellan de olika bolagen. Tittar vi i stället på standardavvikelsen för den 

finansiella styrkan ligger denna på ca 14 %, vilket innebär att observationerna inte avviker stort 

från medelvärdet (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010).  

 

Tabell 5.2. Antalet bolag som är benägna respektive inte är benägna att ompröva 

nyttjandeperiod fördelat per anlitad revisionsbyrå.  

 PwC EY KPMG Deloitte Annan Två 

Ja 12 (9 %) 14 (16 %) 1 (2 %) 23 (56 %) 17 (26 %) 0 (0 %) 

Nej 125 (91 %) 75 (84 %) 56 (98 %) 18 (44 %) 49 (74 %) 2 (100 %) 

Totalt 137 (100 %) 89 (100 %) 57 (100 %) 41 (100 %) 66 (100 %) 2 (100 %) 

 

Tabell 5.2 ovan visar fördelningen av benägenhet att ompröva nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar per anlitad revisionsbyrå. Av tabellen kan vi utläsa att bolag som anlitar 

Deloitte är de bolag som i störst utsträckning är benägna att ompröva nyttjandeperiod och av 

de som anlitar KPMG är bara ett bolag benäget att ompröva nyttjandeperioden för sina 

materiella anläggningstillgångar. Av de bolag som anlitat två revisorer från olika byråer har 

inget av bolagen varit benägna att ompröva nyttjandeperiod.  

 

5.2 Bivariat analys 

Nedan redovisas korrelationsmatrisen för studiens samtliga variabler. Antalet observationer är 

även här 397 i alla fall utom för variabeln Finansiell styrka där antalet observerade enheter 

uppgår till 396. 
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Utifrån korrelationsmatrisen kan flera signifikanta samband utläsas. Detta föranleder att det kan 

uppstå problem med multikollinearitet (Bowerman, O’Connell och Koehler, 2005). I matrisen 

ovan kan till exempel utläsas att den beroende variabeln Omprövning korrelerar med 

variablerna Ägaridentitet, PwC, KPMG, Deloitte och Annan. Eftersom inget av värdena i 

tabellen överstiger 0,8 är multikollinearitet däremot inget problem (Djurfeldt et al., 2010). Detta 

problem kan även avfärdas genom att studera VIF-värderna i tabell 5.4 nedan. Om VIF-värdet 

inte överstiger 2,5 föreligger inga problem med multikollinearitet (ibid). Som kan utläsas ur 

tabell 5.4 är det högsta VIF-värdet i denna modell är 1,421, vilket alltså ligger under 

gränsvärdet.     

 

5.3 Multivariat analys 

En logistisk regressionsanalys har genomförts för att förklara den dikotoma beroendevariabeln 

Omprövning (jfr. Djurfeldt et al., 2010). Som kan utläsas av tabellen nedan har både den 

oberoende variabeln Ägaridentitet och samtliga kontrollvariabler inkluderats i denna modell för 

att undersöka eventuella samband mellan denna och den beroende variabeln Omprövning.  
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Tabell 5.4. Logistisk regressionsmodell.  

  n = 397 

Variabler  B  S.E.  VIF 

Konstant   -,919  1,505 

Ägaridentitet  ,513  ,343  1,365 

Storlek  -,058  ,086  1,415 

Finansiell styrka (n=396) -,234  ,171  1,161 

VD-byte  ,226  ,390  1,052 

PwC 

KPMG  -1,657  1,055  1,204 

EY  ,642  ,435  1,327 

Deloitte  2,598***  ,445  1,185 

Annan  1,042**  ,445  1,421 

Två  -18,484  28364,081  1,019 

Korrekt prediktion/Nagelkerke R2   84,3 %/0,255 

† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001 

 

Modellens korrekta prediktion är 84,3 %, vilket är en förbättring mot den naiva modellen vars 

korrekta prediktion är 83,1 % (jfr. Collin et al., 2009). Förklaringsgraden (Nagelkerke R2 ) i 

den logistiska regressionen är 0,255. Detta mått går mellan 0 och 1 och är bättre ju närmre 1 

den är (Bowerman et al., 2005). Ur regressionen kan också utläsas att det finns ett starkt positivt 

samband på 0,001 signifikansnivå mellan kontrollvariabeln Deloitte och den beroende 

variabeln Omprövning. Ett medelstarkt positivt samband på 0,01 signifikansnivå finns också 

mellan variablerna Annan och Omprövning. Detta innebär alltså att de bolag som anlitar 

Deloitte respektive en annan revisionsbyrå än Big 4 är mer benägna att ompröva 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar jämfört med de som använder sig av 

PwC. Eftersom revisionsvariablerna var de som visade sig signifikanta genomfördes ytterligare 

fem regressioner med andra revisionsbyråer än PwC som referensvariabler (se bilaga 1).  

 

5.3.1 Hypotesprövning 

Studien första hypotes antar att privata fastighetsbolag är mer benägna att ompröva materiella 

anläggningstillgångars nyttjandeperiod än kommunala fastighetsbolag. Korrelationsmatrisen 

visar att omprövning och ägaridentitet korrelerar (0,162) på 0,01 signifikansnivå. Dock visar 
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den logistiska regressionsmodellen att det inte existerar något signifikant samband mellan dessa 

två variabler.  

 

Hypotesen om att det råder ett samband mellan ägaridentitet och benägenhet att ompröva 

nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar, där privata bolag antas vara mer 

benägna kan förkastas. 

 

Studiens andra hypotes antar att det inte finns något samband mellan ägaridentitet och 

benägenhet att ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Eftersom den 

logistiska regressionen inte visar någon signifikans för att det skulle existera ett samband mellan 

dessa variabler kan nollhypotesen inte förkastas.  

 

Nollhypotesen om att det inte råder något samband mellan ägaridentitet och benägenhet 

att ompröva nyttjandeperiod kan ej förkastas. 
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6. Uppföljning av statistiskt resultat 

 

I detta avsnitt presenteras de intervjuer som har gjorts för att följa upp det statistiska 

resultatet. Här presenteras metod och nya etiska aspekter som varit aktuella vid 

genomförandet av intervjuerna. Avsnittet avslutas med resultatet från intervjuerna. 

 

 

6.1 Uppföljning 

För att följa upp det statistiska resultatet har studien kompletterats med fem semistrukturerade 

intervjuer. Anledningen till valet att följa upp svaren med intervjuer är bland annat för att teorin 

inte helt kan förklara det statistiska resultatet. Den genomförda regressionen visar signifikans 

för att bolag som anlitar Deloitte eller annan revisionsbyrå i större utsträckning omprövar 

nyttjandeperiod på sina materiella anläggningstillgångar än de som anlitar PwC. Teorin gör 

huvudsakligen skillnad på Big 4 eller icke-Big 4, där Big 4 ofta används som proxy för god 

revisionskvalitet (DeAngelo, 1981). Eftersom denna studie visar på en annan uppdelning 

genomfördes intervjuer med revisorer från de olika byråerna för att få deras syn på utfallet. 

 

6.2 Metod och etik 

Som nämns ovan har semistrukturerade intervjuer genomförts. Denna intervjuform valdes då 

att den ger möjlighet att ställa frågor utifrån i förväg valda teman utifrån en intervjuguide (se 

bilaga 3), men ger ändå respondenten möjlighet att relativt fritt ge ett egna svar (jfr. Bryman 

och Bell, 2013). Det finns också möjlighet att ställa följdfrågor som på förhand inte kunnat 

förberedas, en möjlighet som går förlorad vid en helt strukturerad intervju. Anledningen till 

att en helt ostrukturerad intervjumetod inte valts är att risken anses stor att intervjun sticker 

iväg åt ett oönskat håll och de frågor som vi egentligen är tänkta att besvaras går förlorade 

(ibid). 

Främst på grund av tidsskäl har intervjuerna genomförts per telefon. Detta innebär dock att 

eventuellt kroppsspråk går förlorat och risken finns att intervjuerna blir allt för korta då det är 

lättare för respondenten att avsluta ett telefonsamtal än att gå mitt i ett möte (Bryman och Bell, 

2013). Detta har dock detta inte upplevts som ett problem då intervjuerna från början var tänka 
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att vara korta. Att intervjuerna varit så korta ses inte som något negativt då avsikten var att testa 

den statistiska modellen utifrån reliabilitet och validitet. Av denna anledning låg fokus i stället 

på att ställa få och specifika frågor. Intervjuerna har spelats in för att i efterhand kunna gå 

tillbaka och lyssna på vad som exakt sades samt för att inte gå miste om intressanta citat.  

I och med valet att genomföra intervjuer har också nya etiska frågeställningar dykt upp. När en 

intervju genomförs är det viktigt att ta hänsyn till vissa etiska krav, vilka av Bryman och Bell 

(2013) benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Precis som beskrivits tidigare 

har hänsyn tagits till konfidentialitets- och anonymitetskravet samt nyttjandekravet genom att 

även här anonymisera studiens samtliga intervjupersoner (jfr. Vetenskapsrådet, 2011). Viktigt 

har varit att den information som delgivits har inte funnits till hands för någon annan än och att 

svaren enbart använts i forskningssyfte. Informationskravet, som innebär att deltagarna är 

medvetna om studiens syfte (Bryman och Bell, 2013), har uppfyllts genom att i förväg via mail 

förse samtliga respondenter med information om studien samt intervjufrågorna (se bilaga 4). I 

detta mail har respondenterna också informerats om att deras deltagande är helt frivilligt och 

att de får avsluta intervjun när än de vill. För att uppfylla samtyckeskravet (jfr. ibid) har 

respondenterna också blivit tillfrågade om intervjuerna får spelas in. För att undvika så kallade 

falska förespeglingar har det noga förklarats vad studien handlar om och respondenterna har 

efter intervjuerna getts möjlighet att läsa transkriberingarna för att säkerställa att inga 

missförstånd uppstått. De har även fått möjlighet att ta bort eller ändra om det är något av det 

de sagt som de inte vill ha med i studien. 
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6.3 Urval 

 

Tabell 6.1. Sammanställning över de revisorer som intervjuats. 

Datum Respondent Byrå Befattning Intervjuns längd 

16 maj Revisor på annan byrå 1 Annan Auktoriserad revisor Ca 10 minuter 

16 maj Revisor på Deloitte Deloitte Auktoriserad revisor Ca 10 minuter 

20 maj Revisor på PwC PwC Auktoriserad revisor Ca 10 minuter 

20 maj Revisor på annan byrå 2 Annan Auktoriserad revisor Ca 5 minuter 

23 maj Revisor på EY EY Auktoriserad revisor Ca 10 minuter 

Respondenterna består av två revisorer från mindre byråer, en från Deloitte, en från PwC och 

en från EY. Avsikten var att intervjua revisorer från samtliga byråtillhörigheter, men tyvärr 

lyckades vi inte få tag på en respondent från KPMG. Urvalet är ett bekvämlighets– och 

tillfällighetsurval (Bryman och Bell, 2013). Initial kontakt med respondenterna skedde delvis 

genom kontakter och delvis genom byråernas hemsidor. Enbart auktoriserade revisorer valdes 

att intervjuas eftersom de har viss garanterad erfarenhet från revisorsbranschen (jfr. 

Revisorsnämnden, 2016) och väntades därför också ha mer kunskap kring detta specifika 

område. Eftersom Annan visade sig vara en signifikant variabel i regressionsanalysen 

genomfördes två intervjuer med revisorer tillhörande denna kategori. Dessutom ingår det mer 

än en byrå i denna kategori, till skillnad från Big 4-variablerna, och därför kan svaren från en 

byrå inte förväntas gälla för alla inom denna byrågrupp. 
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6.4 Resultat 

 

Tabell 6.2. Kortfattad sammanställning av svar från samtliga respondenter.  

Respondent Policy Revisionsnära rådgivning 

Revisor på annan byrå 1 Nej Nej 

Revisor på Deloitte Ja Ja 

Revisor på PwC Nej Ja  

Revisor på annan byrå 2 Nej Nej 

Revisor på EY Nej Ja  

 

6.4.1 Policy kring granskning av omprövning av nyttjandeperiod 

 

Fråga 1: Har ni någon policy vad gäller granskning av omprövning av nyttjandeperiod för 

materiella anläggningstillgångar? 

 

Sammantaget kan det konstateras att majoriteten av de revisorer som intervjuats angav att deras 

byrå saknar policy för att granska omprövning av nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar. Den enda byrå som uttalat har en policy vad gäller granskning av 

omprövning av nyttjandeperiod visade sig vara Deloitte: “Vi har definitivt en policy.”. Vidare 

förklarade Revisor på Deloitte att policyn inte är nedskriven på annat sätt än att en 

redovisningsgrupp har tagit fram en mall för hur redovisningen kring nyttjandeperiod ska se ut. 

Dessa underlag ligger sedan till grund vid kundbesök där diskussion med kunden förs. Vad 

gäller övriga byråer nämnde de flesta däremot att granskning av omprövning på ett eller annat 

sätt ändå ingår i revisionen, även om byrån inte har någon uttalad policy. Revisor på annan 

byrå 2 angav att “[...] vi har ingen speciell policy att vi ska granska om det behöver göras 

omprövningar men det ingår ju i revisionen.”. Revisor på PwC menade att mycket handlar om 

det enskilda fallet och att de försöker få kunden att göra egna bedömningar. Vidare angav hen 

att:  
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“[...] om man kommer fram till någonting som ger anledning till omprövning då gör man det 

[...] vi har väl inte sådär jättetydligt som en särskild punkt sagt att nu måste ni ompröva era 

nyttjandeperioder utan det är mer att man diskuterar frågan.” 

 

Revisor på annan byrå 1 svarade att hen inte trodde att denna typ av frågor någonsin skulle 

kunna hamna i något policydokument utan att det snarare handlade om risk- och 

väsentlighetsbedömningar. Revisor på EY svarade att de följer ISA, men att de inte har någon 

EY-anpassad policy.  

 

6.4.2 Samband med revisionsnära rådgivning 

 

Fråga 2: Vi har funnit ett samband mellan vissa standardformuleringar och revisionsbyrå, och 

funderar på om detta kan ha att göra med revisionsnära rådgivning. Ger ni denna typ av 

revisionsnära rådgivning? 

 

Svaren kring huruvida byrån i fråga ger revisionsnära rådgivning kring omprövning av 

nyttjandeperiod var något spridda. Tre byråer svarade att de ger denna typ av rådgivning, medan 

två svarade att de inte gör det. De som svarade att de inte gav denna typ av rådgivning tillhörde 

båda annan revisionsbyrå än Big 4. Revisor på Deloitte angav att denna typ av revisionsnära 

rådgivning kan ge upphov till vissa standardformuleringar: “[...] att det skulle vara någon 

standardformulering och något samband däremellan det kan jag nog klart se [...]”. Vid de 

revideringar Deloitte gör, utgår de från sina skrivningar:  

 

“Vi har ju våra skrivningar som är någonstans grundförutsättningar, sen har ju självklart 

varje en individuell prövning och individuellt ställningstagande men i stort sett så är det ju 

samma text man nyttjar [...]” 

 

Vidare svarade Revisor på Deloitte: “[...] och det ser man nog ganska tydligt om man skulle ta 

fram mina fastighetsbolag och kollar på dem så skulle jag kunna tänka mig att alla har liknande 

skrivningar.”  
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7. Slutsats och diskussion 

 

I detta avslutande kapitel dras slutsatser kring hela studien. Vi återkopplar våra statistiska 

resultat till teorin och till det som framkommit av intervjuerna. Kapitlet avslutas med förslag 

till fortsatt forskning. 

 

 

7.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att förklara och analysera sambandet mellan ägaridentitet och 

omprövning av nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar i svenska fastighetsbolag. 

Sammantaget kan det konstateras att ägaridentitet inte tycks vara en faktor som påverkar 

benägenheten att ompröva nyttjandeperiod. I stället är det vilken revisionsbyrå bolaget anlitar 

som tycks påverka benägenheten.   

 

7.1.1 Ägaridentitet 

Som nyss nämnts kan ägaridentitet inte förklara benägenheten att ompröva nyttjandeperiod för 

materiella anläggningstillgångar i svenska fastighetsbolag. Resultaten visade att endast 67 av 

totalt 397 bolag, det vill säga knappt 17 %, är benägna att ompröva nyttjandeperiod, trots att 

normeringen kräver det (jfr. K3 p. 17.17 i FAR Akademi, 2014a; IAS 16 p. 51 i FAR Akademi, 

2014b). Att så få bolag är benägna att ompröva nyttjandeperioden på sina materiella 

anläggningstillgångar tyder på att normeringen har svårt att slå igenom i praktiken.   

 

Resultaten visar på att benägenheten att ompröva nyttjandeperiod är låg både hos privata och 

kommunala bolag. Detta tyder på att våra tidigare argument kring att någon av ägaridentiteterna 

skulle vara mer benägen än den andra kanske inte stämmer. I stället visade det sig att det 

generellt sett är få bolag som är benägna att ompröva nyttjandeperioden.  

 

Sammantaget kan det konstateras att hypotes H1a kan förkastas medan nollhypotesen H1b inte 

kan förkastas eftersom studien inte funnit något samband mellan ägaridentitet och omprövning 

av nyttjandeperiod. 
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7.1.2 Revisionsbyrå 

Vad som i stället tycks påverka benägenheten att ompröva nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar i svenska fastighetsbolag är vilken revisionsbyrå bolaget anlitat. Som 

framgår av tabell 5.2 är det stora skillnader mellan vilken revisionsbyrå fastighetsbolagen har 

använt sig av. Analys visade på ett signifikant positivt samband dels för Deloitte och dels för 

annan revisionsbyrå. Detta innebär alltså att de bolag som anlitar Deloitte eller en annan 

revisionsbyrå än Big 4 i större utsträckning än PwC är benägna att ompröva nyttjandeperiod. 

Detta kan ställas mot tidigare forskning som använder Big 4 som proxy för revisionskvalitet 

(DeAngelo, 1981; Francis, 2004). Vi antar att högre revisionskvalitet leder till högre 

redovisningskvalitet, och att bolag som, enligt normeringens krav, upplyser om omprövning 

ökar kvaliteten på redovisningen. I enlighet med tidigare studier bör alltså bolag som anlitar 

Big 4 i större utsträckning vara benägna att ompröva nyttjandeperiod. Utifrån studiens resultat 

kan det dock diskuteras huruvida Big 4 faktiskt bör utgöra en proxy för revisionskvalitet. De 

bolag som i minst utsträckning var benägna att ompröva nyttjandeperiod har anlitat KPMG eller 

två olika revisionsbyråer.  

 

Att revisionsbyrå är en faktor som visat sig spela så pass stor roll för bolags benägenhet att 

ompröva nyttjandeperiod skulle kunna förklaras av olika isomorfiska processer. Detta skulle 

kunna bero på att bolagen uppfattar normativ eller tvingande press från revisionsbyrån, vilket 

påverkar deras benägenhet. Pressen skulle kunna påverka benägenheten att ompröva i olika 

riktningar beroende på revisionsbyråns revisionskvalitet. Om vi antar att revisionsbyrån har 

lägre kvalitet, och alltså inte är lika noggrann vad gäller granskning av omprövning, skulle detta 

kunna leda till att bolaget i fråga inte heller är lika noggranna avseende redovisning av 

omprövning (jfr. DiMaggio och Powell, 1983). Om vi i stället utgår från att ett bolag anlitar en 

revisionsbyrå med högre revisionskvalitet skulle detta genom institutionell press kunna 

innebära en ökad benägenhet hos bolaget i fråga att ompröva nyttjandeperioden. Kopplat till 

studiens resultat skulle detta alltså kunna innebära att revisionskvaliteten hos Deloitte och andra 

byråer som inte är Big 4 alltså är högre än hos övriga Big 4-byråer, varför Big 4 som proxy för 

att mäta revisionskvalitet (jfr. DeAngelo, 1981; Francis, 2004) kan ifrågasättas. 

 

Något som upptäcktes i under datainsamlingen var att vissa standardformuleringar avseende 

redovisning av omprövning dök upp i samband med olika revisionsbyråer. Då detta skulle 

kunna ha att göra med revisionsnära rådgivning ställdes under intervjuerna en fråga kring detta. 

Resultaten visade att majoriteten av revisionsbyråerna ägnade sig åt någon form av 
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revisionsnära rådgivning, men ett samband mellan standardformuleringar och revisionsbyrå 

kunde bara fastställas för Deloitte: “[...] att det skulle vara någon standardformulering och 

något samband däremellan det kan jag nog klart se [...]”. Vidare svarade också Revisor på 

Deloitte att “[...] och det ser man nog ganska tydligt om man skulle ta fram mina fastighetsbolag 

och kollar på dem så skulle jag kunna tänka mig att alla har liknande skrivningar.”. Detta 

stämmer väl överens med vad som framkom under datainsamlingen (se bilaga 2) där tydliga 

standardformuleringar för speciellt Deloitte framkom.  

 

Frågan är varför vissa revisionsbyråer är mer noggranna än andra. Ett av syftena med de 

kompletterande intervjuerna var att utröna om revisionsbyråerna har någon sorts policy vad 

gäller granskning av omprövning. Svaren stämde delvis överens med resultaten, då det visade 

sig att Deloitte är den enda byrån som har en fastställd policy just vad gäller omprövning: “Vi 

har definitivt en policy.”. Enligt Revisor på Deloitte är deras policy framtagen av en 

redovisningsgrupp och ligger till grund för granskning av omprövning, och vid kundbesök förs 

utifrån detta en diskussion med kunden. Detta indikerar att Deloitte är mer noggranna än övriga 

byråer avseende omprövning av nyttjandeperiod. Vad som däremot går emot resultaten är att 

de två revisionsbyråerna som inte tillhör Big 4 inte har någon policy. Dock borde detta inte 

innebära att studiens resultat är felaktiga då just gruppen annan revisionsbyrå utgörs av många 

olika byråer vars rutiner kan skilja sig åt. Det hade så klart varit önskvärt att intervjua fler byråer 

för att kunna styrka det samband som framkommit, men med tanke på tidsaspekten har detta 

inte varit möjligt. Dessutom svarade Revisor på annan revisionsbyrå 2 att granskning av 

omprövning ingår i revisionen, vilket vi tolkar som att en granskning görs, men att det inte finns 

en speciell policy för hur detta ska göras. Motsatt till detta svarade däremot Revisor på annan 

revisionsbyrå 1 att hen inte trodde att det någonsin skulle uppstå någon policy kring denna 

fråga, utan att det i stället rör sig om väsentlighets- och riskbedömningar. Vad gäller övriga 

undersökta byråer förklarade Revisor på EY att de följer ISA, men att de inte har någon speciell 

EY-anpassad policy medan Revisor på PwC svarade att det snarare handlar om det enskilda 

fallet och att föra en diskussion med kunden. Resultaten från både datainsamlingen och 

intervjuerna visar alltså att Deloitte är mer noggranna vad gäller granskning av omprövning. 

Detta kan även jämföras med den granskning som Deloitte (2013) gjort av Jönköpings kommun 

där det visade sig att kommunen saknade rutiner avseende omprövning av nyttjandeperiod. 

Detta tyder ytterligare på att Deloitte är mer noggranna vad gäller omprövning av 

nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar än övriga byråer. 
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Ytterligare regressionsmodeller har även gjorts där övriga byråtillhörigheter har använts som 

referensvariabler i stället för PwC. Samtliga modeller visade på ett negativt samband mellan 

KPMG och benägenhet att ompröva respektive ett signifikant positivt samband mellan 

benägenhet att ompröva och Deloitte. Bolag som anlitar KPMG är alltså mindre benägna att 

ompröva nyttjandeperiod jämfört med bolag som använder någon av de andra 

byråtillhörigheterna som testats. Att just Deloitte är signifikanta i samtliga modeller är något 

som ytterligare talar för att just de är den byrå som är mest noggrann vad gäller granskning av 

omprövning.   

 

Avslutningsvis tyder studiens resultat på att det inte finns något samband mellan ägaridentitet 

och benägenheten att ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. 

Benägenheten är generellt sett låg oavsett ägaridentitet. Vad som i stället tycks påverka 

benägenheten att ompröva nyttjandeperiod är vilken revisionsbyrå som anlitas, där Deloitte och 

andra revisionsbyråer än Big 4 påverkar benägenheten i större utsträckning än övriga byråer. 

Detta tyder sammantaget på att normeringen i praktiken har svårt att få genomslagskraft och att 

revisionsbyråerna genom isomorfisk press spelar stor roll för i vilken utsträckning regelverken 

följs.  

 

 

7.2 Fortsatt forskning  

Eftersom att revisionsbyrå enligt studien är en faktor som tycks påverka benägenheten att 

ompröva nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar är detta samband något som 

skulle vara intressant att ytterligare. Förslagsvis skulle detta kunna göras genom fler och mer 

ingående intervjuer med revisorer från olika byråer.  

 

Eftersom att vi har valt att enbart titta på 2014 års finansiella rapporter har vi inte haft möjlighet 

att se skillnader i omprövning mot tidigare år. Ett intressant ämne till fortsatt forskning vore 

därför att undersöka flera år för att ha möjlighet att se i vilken riktning omprövningar oftast 

görs, alltså om nyttjandeperioderna förlängs eller förkortas jämfört mot tidigare. 

 

I och med vårt valda sätt att mäta omprövning, genom att enbart granska årsredovisningar, har 

vi inte haft möjlighet att göra någon skillnad på om en eller flera omprövningar har gjorts. 

Bolagen redovisar enbart i not om en omprövning har skett eller inte eller om detta tagits i 
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beaktande, men inte i vilken utsträckning. Det framgår alltså inte om det är en tillgång som har 

omprövats eller flera. Genom intervjuer med fastighetsbolag skulle detta också vara ett 

intressant ämne att forska vidare kring.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

Tabell 9.1. Regressionstabell med KPMG som referensvariabel.  

 
Variabler (n=397)       B                                   S.E.                    VIF 

Konstant                         -2,505                             1,988   

Ägaridentitet                  0,539                             0,343  1,369 

Storlek                            -0,072                             0,087  1,413 

Finansiell styrka (n=396) -0,232                        0,172  1,161 

VD-byte                          0,222                              0,390  1,052 

PwC                                 1,888†                            1,057  2,118 

KPMG                               

EY                                    2,466*                             1,059  1,948 

Deloitte                           4,414***                         1,062  1,505 

Annan     2,833**                           1,056  1,860 

Två     -16,626                           28361,303       1,039 

Korrekt prediktion/Nagelkerke R2                             83,8 %/ 0,260                 

 
† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001 
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Tabell 9.2. Regressionstabell med EY som referensvariabel. 

Variabler (n=397)               B                                      S.E.                   VIF 

Konstant                         -0,627                             1,531   

Ägaridentitet                  0,523                             0,345                1,374  

Storlek                            -0,043                              0,084  1,385 

Finansiell styrka (n=396) -0,244                             0,171  1,159 

VD-byte                          0,240                              0,390  1,051 

PwC                                 -0,465                             0,431  1,675 

KPMG                              -2,189*                           1,054                          1,397 

EY                                     

Deloitte                           2,065***                         0,443  1,312 

Annan     0,520                              0,433  1,565 

Två     -19,042                        28363,938   1,028 

Korrekt prediktion/Nagelkerke R2                             84,3 %/ 0,251 

 
† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001 
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Tabell 9.3. Regressionstabell med Deloitte som referensvariabel. 

 
Variabler (n=397)           B                                      S.E.                         VIF 

Konstant                         0,422                             1,481 

Ägaridentitet                  0,473                            0,339  1,374 

Storlek                            -0,003                              0,084  1,420 

Finansiell styrka (n=396)  -0,234                             0,171  1,162 

VD-byte                          0,208                              0,293  1,052 

PwC                                 -2,205***                        0,434  2,728 

KPMG                              -3,967***                        1,055  1,969 

EY                                    -1,698***                        0,435  2,393 

Deloitte                            

Annan      -1,196**                          0,424  2,068 

Två       -20,934                           28378,225                  1,056 

Korrekt prediktion/Nagelkerke R2             82,8 %/ 0,224 

 
† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001 
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Tabell 9.4. Regressionstabell med Annan som referensvariabel. 

Variabler (n=397)             B                                      S.E.                   VIF 

Konstant                         -0,222                             1,471   

Ägaridentitet                  0,556                             0,343  1,374 

Storlek                            -0,047                              0,086  1,440 

Finansiell styrka (n=396) -0,243                             0,171  1,162 

VD-byte                          0,237                              0,371  1,051 

PwC                                 -0,843†                             0,453  2,364 

KPMG                              -2,570*                           1,060          1,757 

EY                                    -0,282                             0,448  2,062 

Deloitte                           1,680***                         0,452                          1,494 

Annan     

Två      -19,399                           28366,772                 1,056   

Korrekt prediktion/Nagelkerke R2                              84,6 %/ 0,247 

 
† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001 
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Tabell 9.5. Regressionstabell med Två som referensvariabel. 

Variabler (n=397)             B                                      S.E.                           VIF 

Konstant                         -19,907                           14959,281  

Ägaridentitet                  0,544                             0,343  1,369 

Storlek                            -0,075                             0,087  1,438 

Finansiell styrka (n=396)   -0,231                             0,172  1,160 

VD-byte                          0,222                              0,389  1,050 

PwC                                 19,345                            14959,281  14,037 

KPMG                              17,614                            14959,281  8,128 

EY                                    19,925                            14959,281  11,208 

Deloitte                           21,871                            14959,281                 6,318   

Annan  20,284                            14959,281  8,747 

Två                                                 

Korrekt prediktion/Nagelkerke R2                               83,3 %/ 0,261 

 
† Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,1 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,05 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,001 
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9.2 Bilaga 2 

Formuleringar som återfunnits i årsredovisningarna och som har tolkats som att omprövning 

har gjorts eller tagits i beaktande: 

 

Bolag 1 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för 

avskrivningsbara tillgångar.  

 

Bolag 2 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 3 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

 

Bolag 4 (Deloitte; Kommunalt):  

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 5 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 6 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje dag.  

 

Bolag 7 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 
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Bolag 8 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för 

avskrivningsbara tillgångar. 

 

Bolag 9 (EY; Privat): 

Tillgångarnas nyttjandeperiod granskas i slutet av varje räkenskapsår. 

 

Bolag 10 (Deloitte; Privat): 

Bedömning av tillgångens nyttjandeperiod görs årligen. 

 

Bolag11 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 12 (EY; Privat): 

Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. 

 

Bolag 13 (EY; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 14 (EY; Kommunalt): 

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

 

Bolag 15 (KPMG; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 16 (Deloitte; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 
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Bolag 17 (Deloitte; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 18 (Deloitte; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 19 (EY; Privat): 

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  

 

Bolag 20 (PwC; Privat): 

Tillgångarnas nyttjandeperiod granskas vid slutet av varje räkenskapsår och justeras om så 

behövs. 

 

Bolag 21 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 22 (Annan revisionsbyrå; Kommunalt): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 23 (EY; Kommunalt): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 24 (PwC; Kommunalt): 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.  

 

Bolag 25 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 26 (EY; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 
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Bolag 27 (EY; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 28 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.   

 

Bolag 29 (EY; Privat): 

Bedömning av tillgångars nyttjandeperiod görs årligen. 

 

Bolag 30 (Annan revisionsbyrå; Kommunalt): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 31 (PwC; Kommunalt): 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

 

Bolag 32 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 33 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 34 (Deloitte; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 35 (Deloitte; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 
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Bolag 36 (Deloitte; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 37 (Deloitte; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 38 (Deloitte; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 39 (Deloitte; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 40 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 41 (Deloitte; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 42 (EY; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 43 (PwC, Kommunalt): 

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

 

Bolag 44 (PwC; Privat): 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov.  
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Bolag 45 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 46 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 47 (EY; Privat): 

Tillgångarnas restvärde, nyttjandeperiod och avskrivningsmetod granskas i slutet av varje 

räkenskapsår och justeras om så behövs.  

 

Bolag 48 (Deloitte; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 49 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 50 (PwC; Kommunalt): 

Uppskattningar och  bedömningar ses över årligen. 

 

Bolag 51 (PwC; Kommunalt): 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

 

Bolag 52 (Annan revisionsbyrå; Kommunalt): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 53 (Deloitte; Privat): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 54 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 
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att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 55 (PwC; Kommunalt): 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

 

Bolag 56 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 57 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 

 

Bolag 58 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 59 (Annan revisionsbyrå; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 60 (PwC; Privat): 

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

 

Bolag 61 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag. 

 

Bolag 62 (PwC; Privat): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 63 (EY; Privat): 

Inventariernas nyttjandeperiod, avskrivningsmetod och restvärde bedöms löpande. 
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Bolag 64 (EY; Kommunalt): 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.  

 

Bolag 65 (PwC; Kommunalt): 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. 

 

Bolag 66 (EY; Kommunalt): 

För varje fastighet och komponenter har en individuell bedömning gjorts av återstående 

nyttjandeperiod. 

 

Bolag 67 (Deloitte; Kommunalt): 

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på 

att förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid 

föregående balansdag.  
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9.3 Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Fråga Syfte 

1. Har ni någon policy vad gäller granskning av 

omprövning av nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar? 

Ta reda på om det finns en policy 

gällande omprövning av 

nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar 

2. Vi har funnit ett samband mellan vissa 

standardformuleringar och revisionsbyrå, och 

funderar på om detta kan ha att göra med 

revisionsnära rådgivning. Ger ni denna typ av 

revisionsnära rådgivning? 

Undersöka om revisionsnära 

rådgivning är en faktor som 

påverkar redovisningen av 

omprövning 
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9.4 Bilaga 4 

Hej, 

 

Stort tack för att Du har möjlighet att ställa upp på en kortare intervju! Som utlovat kommer 

här information om intervjuerna samt själva frågorna så att Du har möjlighet att på förhand 

läsa igenom och tänka igenom Dina svar. Din medverkan är helt och hållet frivillig, och 

skulle Du känna att du inte längre vill medverka kan du när som helst välja att avbryta 

intervjun. Du som person kommer att vara anonym (så till vida att Du själv inte vill nämnas 

med namn). Grundtanken är att namnge vilka byråer som svarat vad, för att på bästa sätt 

komplettera de resultat vi hittills fått fram. Skulle Du dock inte känna dig bekväm med detta 

kommer vi att anonymisera även byrån.  

 

Som jag tidigare nämnt kommer intervjun att ske över telefon och beräknas inte ta mer än 15 

minuter. Då detta är en semistrukturerad intervju finns det möjlighet att jag kan komma att 

ställa följdfrågor eller förklara om det är något som är oklart. Jag kommer i första hand att 

spela in intervjun för att underlätta bearbetningen av den, men känner Du dig inte bekväm 

med detta så kommer jag i stället att föra anteckningar under intervjuns gång. Allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Jag har, tillsammans med min uppsatspartner, undersökt benägenheten att ompröva 

nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar. Vi tittar på svenska fastighetsbolag och 

jämför om det finns någon skillnad beroende på om bolaget är privat eller kommunalt. De 

resultat vi fått fram visar att ägaridentiteten, det vill säga om företaget är privat eller 

kommunalt, inte verkar spela någon roll och att företag generellt sett inte är benägna att 

ompröva nyttjandeperioden (endast 67 av 397 företag) trots att normeringen kräver det (i 

olika utsträckning). Vi har även funnit att vilken revisionsbyrå företaget anlitar verkar spela 

roll för benägenheten att göra omprövning. Av denna anledning vill vi nu intervjua ett antal 

revisorer för att ta reda på varför det skiljer sig åt. Skillnaderna mellan olika byråer kan Du 

utläsa i tabellen nedan. Ja = är benägen att göra omprövning och Nej = är inte benägen att 

göra omprövning. Totalt = totalt antal företag som anlitat respektive byrå. (Av det totala 

urvalet om 397 företag har 5 företag valt att inte ha någon revisor, vilket i tabellen nedan ger 

392 företag.) I kolumnen längst ut till höger kan Du utläsa totalt antal företag som är benägna 

respektive inte benägna att ompröva nyttjandeperioden. 
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 PwC EY KPMG Deloitte Annan Två 

Ja 12 (9 %) 14 (16 %) 1 (2 %) 23 (56 %) 17 (26 %) 0 (0 %) 

Nej 125 (91 %) 75 (84 %) 56 (98 %) 18 (44 %) 49 (74 %) 2 (100 %) 

Totalt 137 (100 %) 89 (100 %) 57 (100 %) 41 (100 %) 66 (100 %) 2 (100 %) 

 

Följande huvudfrågor tänker jag ställa under intervjun: 

1. Har ni någon policy vad gäller granskning av omprövning av nyttjandeperiod för materiella 

anläggningstillgångar? 

 

2. Vi har funnit ett samband mellan vissa standardformuleringar och revisionsbyrå, och 

funderar på om detta kan ha att göra med revisionsnära rådgivning. Ger ni denna typ av 

revisionsnära rådgivning? 

 

När transkriberingen av intervjun är gjord kommer jag att skicka ut detta till Dig för påseende. 

Om det är så att Du inte håller med om vad jag kommit fram till, åtgärdar jag så klart detta. 

 

Datum och tid för intervjun anpassar jag så klart efter ditt schema. Jag kan tyvärr inte 

genomföra någon intervju onsdagen den 18/5, men i övrigt fungerar det när som helst 

antingen i morgon, fredagen den 13/5, eller hela nästa vecka, det vill säga måndagen den 

16/5, tisdagen den 17/5, torsdagen den 19/5 eller fredagen den 20/5. 

 

För att sammanfatta vad jag behöver veta inför intervjun: 

 Vill Du vara anonym eller nämnas med namn? 

 Känner Du dig bekväm med att jag i uppsatsen kommer att publicera Dina svar 

tillsammans med Din byråtillhörighet? 

 Får jag spela in intervjun? 

 När vill Du genomföra intervjun? 

 Har du några frågor? 
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Ett stort tack för att Du vill ställa upp! 

 

Vänliga hälsningar 

Lovisa Ernhagen och Johanna Grundén 

 


