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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som tagit sig tid till att besvara våra frågor, utan 

er hade studien inte varit möjlig. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Tina Carlson 

Ingdahl som under hela processen bidragit med värdefulla synpunkter och engagemang. Vi 

vill också tacka de opponenter som under resans gång bidragit med förslag på förbättringar till 

vår studie. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer och närstående som har givit oss stöd 

under hela utbildningstiden på Högskolan i Borås. 

 

Tack! 

 

 

Göteborg 8 juni 2014 

 

 

 

 

Jennifer Carlsson   Henrik Norfeldt 
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Abstract 
Accounting is a topic under constant change. As a result in the development of international 

accounting rules the Swedish Accounting Standards Board decided that the Swedish 

accounting regulation was in need of change. On the 8
th

 of June 2012 the Swedish Accounting 

Standards Board released the regulatory framework (BFNAR 2012:1) with related guidance, 

called K3. The rules will be mandatory for larger non-listed companies from the beginning of 

the accounting year 2014. The K3 is a principle based framework which means that it gives 

considerable room for professional assessment. Companies which will apply the K3 will face 

major changes. The biggest and most challenging shift is probably the new rules regarding 

depreciation of tangible assets since companies must apply component depreciation on these. 

The K3 states that if major components of property, plant and equipment have significantly 

different useful life, an entity shall allocate the initial cost of the asset to its major components 

and depreciate each such component separately over its useful life. Many real estate 

companies have addressed great concern for the demand of component depreciation since 

they consider the cost related to applying the rules exceed the benefits. Critics have also 

pointed out the lack of guidance in how to apply the rules. 

 

The aim of our study is to gain knowledge regarding how the implementation of component 

depreciation can be handled within real estate companies. In order to fulfill the purpose and to 

answer our research question we have conducted semi-structured interviews with eight real 

estate companies which have either initiated or completed the transition to component 

depreciation. The result may be used as a basis of discussion for companies that have not yet 

come a long way in the process of applying component depreciation. 

 

Our study has gained insight regarding how eight real estate companies has dealt with the 

problems linked to component depreciation according to the K3. Our study shows that 

selected companies within the real estate industry have been affected by major actors within 

the organizational field. This made them use similar information interpreting the rules. 

Despite this, the chosen companies have interpreted the rules differently, which can be 

explained by the rules being principle-based. Our study shows that the most problematic 

aspects in the transition to component depreciation have been how to treat additional costs 

and that the rules have led to an increased workload. To handle the problem with interpreting 

the rules, all companies have taken help from their real estate managers. The increased 

workload has mainly been handled internally, but in some cases external consultants have 

been hired. 

 

This thesis will continue in Swedish 

 
Keywords: K3, component depreciation, real estate companies, institutional theory, IFRS 

for SMEs, principle-based rules. 
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Sammanfattning 
 

Redovisning är ett ämne under konstant förändring. Som en följd av utvecklingen av 

internationella redovisningsregler beslutade BFN att det behövdes förändring på det svenska 

redovisningsområdet. Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 

2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning, K3. Reglerna 

ska tillämpas av onoterade större företag från och med redovisningsår 2014. Regelverket K3 

är principbaserat och därmed lämnas det stort utrymme för det professionella omdömet. För 

företag som kommer tillämpa K3 sker en del stora förändringar. Den kanske största och mest 

utmanande förändringen är de nya reglerna gällande avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar då företag måste tillämpa komponentavskrivningar på dessa. För att det 

ska vara ett krav att särredovisa en komponent måste det enligt K3 finnas väsentlig skillnad i 

nyttjandeperiod samtidigt som komponenten ska vara betydande. Många fastighetsbolag har 

ställt sig kritiska till kravet på komponentavskrivning då de ansåg att de ökade kostnader som 

reglerna medför var högre än den medförda nyttan. Kritik har även riktats mot att det endast 

utgivits begränsat med vägledning angående hur reglerna ska tolkas. 

 

Eftersom K3 är ett nytt regelverk finns det ännu inga studier som visar hur företagen har 

hanterat problematiken som komponentavskrivningar medför, vilket gör vår studie relevant. 

Syftet med studien är att bidra med kunskap gällande hur införandet av komponent-

avskrivningar enligt K3 kan hanteras i fastighetsbolag. För att uppfylla syftet och besvara vår 

problemformulering har vi genomfört semistrukturerade intervjuer på åtta fastighetsbolag som 

påbörjat eller avslutat övergången till komponentavskrivningar. Studiens resultatet kan tänkas 

användas som ett diskussionsunderlag för bolag som ännu inte har kommit långt i processen 

med komponentavskrivningar.  

 

Vår studie har bidragit med kunskap gällande hur åtta fastighetsbolag har hanterat 

problematiken vid tillämpning av komponentavskrivningar enligt K3. Studien visar att valda 

företag inom fastighetsbranschen påverkats av stora aktörer inom organisationsfältet, vilket 

har medfört att företagen använt sig av liknande information för att tolka reglerna gällande 

komponentavskrivningar. Trots det här har företagen tolkat reglerna på olika sätt vilket kan 

förklaras av att reglerna är principbaserade. I studien framgår att det mest problematiska vid 

övergången till komponentavskrivningar är hur tillkommande utgifter ska behandlas, samt att 

reglerna har lett till en ökad arbetsbelastning. För att tolka de principbaserade reglerna har 

samtliga bolag tagit hjälp av fastighetsförvaltarna. Den ökade arbetsbelastningen har till stor 

del hanterats internt men i vissa fall har externa konsulter anlitats.  

 

Nyckelord: K3, komponentavskrivningar, fastighetsbolag, institutionell teori, IFRS for 

SMEs, principbaserade regler.  
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Förkortningar 
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IAS    International Accounting Standards 

IASB    International Accounting Standards Board 

IASC    International Accounting Standards Committee  

IFRS    International Financial Reporting Standards 

K3 BFNAR 2012:1 med tillhörande vägledning 

RR    Redovisningsrådets Rekommendationer 

RFR    Rådet för Finansiell Rapportering  

SABO   Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

SMEs   Small and Medium-sized Entities 

ÅRL    Årsredovisningslagen (1995:1554)  
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1 Inledning 

Uppsatsen handlar om komponentavskrivningar och problematiken som detta har medfört för 

fastighetsbolag som tillämpar K3. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en förståelse för 

bakgrunden till vårt valda ämne och den problematik som fastighetsbolag kan tänkas ställas 

inför. Vidare beskrivs studiens problemformulering samt syfte och de avgränsningar som 

gjorts. 

1.1 Bakgrund  

Redovisning är ett område under konstant förändring. Utvecklingen går i nuläget mot en 

internationellt harmoniserad redovisning (Doupnik & Perera 2012, s. 66). En definition av 

harmonisering är att olika standarder får finnas i olika länder så länge de är i harmoni med 

varandra, vilket innebär att det inte ska uppstå någon konflikt mellan reglerna (Emenyonu & 

Gray 1992). Ett steg mot en harmoniserad redovisning var grundandet av stiftelsen 

International Accounting Standard Committee (IASC) och dess utformning av de 

internationella standarderna International Accounting Standards (IAS) (Doupnik & Perera 

2012, s. 71). IASC fick utstå mycket kritik, främst för att stiftelsen inte ansågs vara 

oberoende. Som en följd av kritiken omstrukturerades IASC år 2001 för att bilda den 

oberoende stiftelsen International Accounting Standard Boards (IASB) (Godfrey, Hodgson, 

Holmes, Tarca & Hamilton 2010, s. 75). Därmed tog IASB över arbetet med att skapa 

internationella standarder vilka benämns International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

Noterade koncerner inom EU är bundna att tillämpa IFRS i sin helhet vid upprättande av 

koncernbokslut (Whittington 2005). Då IFRS riktar sig till noterade bolag höjdes röster om att 

det fanns ett behov av ett separat regelverk för mindre bolag (Pacter 2009). Den främsta 

anledningen var att användare av mindre företags finansiella rapporter inte var intresserade av 

samma typ av information. Av detta skäl beslutade IASB att skapa ett nytt regelverk vid namn 

IFRS for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) som är tänkt att passa mindre 

bolag (Pacter 2009). Införandet av IFRS for SMEs ses som ett av IASB:s senaste steg mot en 

harmoniserad redovisning (Ioana 2013). 

 

I Sverige är det Bokföringsnämnden (BFN) som ansvarar för redovisningsnormgivningen för 

icke-noterade bolag (BFN 2004). Som en följd av utvecklingen av internationella 

redovisningsregler beslutade BFN att det även behövdes förändring på det svenska 

redovisningsområdet (BFN 2004). Anledningen var att den rådande normgivningen inte sågs 

som ändamålsenlig. Förändringen inleddes år 2004 i form av ett nytt projekt som fick namnet 

K-projektet (BFN u.å.b). Projektet innebar att BFN tog fram fyra särskilda regelverk, ett för 

respektive företagskategori. Regelverken benämns K1, K2, K3 samt K4. Svenska företag ska 

från och med redovisningsår 2014 tillämpa något av dessa regelverk (BFN u.å.b). Syftet med 

K-projektet är att underlätta för företag då regelverket inom varje kategori innehåller samtliga 

regler som är relevanta (BFN u.å.b). Tidigare var reglerna utspridda och företagen behövde 

söka stöd för sin redovisning i årsredovisningslagen (1995:1554) (ÅRL), bokföringslagen 

(BFL) samt olika rekommendationer (BFN 2012). 

 

Den 8 juni 2012 fattade BFN beslut om det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om 

årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning, K3 (BFN 2012). 

Regelverket K3 är en svensk översättning av det internationella regelverket IFRS for SMEs 

men justeringar har gjorts för att passa svenska redovisningslagar, normer samt 

redovisningsprinciper (Kirsch & Olsson 2011). Regelverket är tänkt att vara huvudregelverket 

för de företag som skall upprätta en årsredovisning enligt ÅRL samt för icke noterade företag 
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som ska upprätta en koncernredovisning (BFN 2012). Aktiebolag och ekonomiska föreningar 

som enligt aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) klassificeras som större företag ska tillämpa 

K3 medan regelverket är frivilligt för mindre företag (BFN u.å.b). Större företag är enligt 1 

kap 3§ ABL företag som uppfyller två av följande kriterier två år i rad: 

 

 I genomsnitt över 50 anställda 

 Över 40 miljoner i balansomslutning  

 Över 80 miljoner kronor i omsättning 

 

För företag som kommer att tillämpa K3 sker en del stora förändringar. Utöver att företagen 

från och med redovisningsår 2014 behöver tillämpa de nya reglerna så måste de även uppvisa 

jämförelsetal för 2013 (SABO 2013). Den kanske största och mest utmanande förändringen är 

de nya reglerna gällande avskrivningar av materiella anläggningstillgångar då företag måste 

tillämpa komponentavskrivningar på dessa (Drefeldt 2013). Uppdelning på komponenter ska 

ske i de fall då det finns väsentliga skillnader i nyttjandeperioden samt då komponenterna är 

betydande (17.4 BFNAR 2012:1). En komponent är till exempel en del av en materiell 

anläggningstillgång som regelbundet kan komma att behöva bytas ut och ersättas av en ny del 

under den materiella anläggningstillgångens nyttjandeperiod (Drefeldt & Törning 2012, s. 

289). Drefeldt (2013) påpekar att reglerna kring komponentavskrivningar till stor del kommer 

att drabba företag vars huvudsakliga syssla är handel och förvaltning av 

förvaltningsfastigheter. En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller 

en leasingtagare enligt ett leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring 

(16.2 BFNAR 2012:1). 

1.2 Problemdiskussion 

Att företag vars huvudsakliga verksamhet är förvaltning av fastigheter drabbas av de nya 

reglerna framkommer tydligt då BFN under år 2010 tillät företag att kommentera det nya 

regelverket K3. Av de 28 remissinstanser som svarade var det ett antal fastighetsbolag som 

ställde sig kritiska till kravet på komponentavskrivning (BFN u.å.a). Flera fastighetsbolag 

ansåg att de ökade kostnader som reglerna skulle medför var högre än den medförda nyttan, 

där ibland Castellum AB, AB Svenska bostäder samt Fastighetsägarna Sverige. Castellum AB 

skriver i sitt remissvar att komponentavskrivningar bör tas bort då regelverket grundar sig på 

IFRS for SMEs där värdering till verkligt värde tillåts (BFN u.å.a). Kritik mot 

komponentavskrivningar har även kommit från andra håll. Rindstig (2011) påpekar att 

komponentavskrivningar i teorin är tilltalande för ett industriföretags produktionsresurser men 

argumenterar för att situationen för förvaltningsfastigheter är annorlunda. För dessa företag 

vars huvudsakliga syssla är förvaltning av fastigheter är avskrivningarna förhållandevis 

ointressant information. Även om K3 riktar sig till användarna (BFN 2012) är det få av 

fastighetsbolagens intressenter som efterfrågar denna extra information (Rindstig 2011). 

 

För dotterbolag där koncernen redovisar enligt IFRS finns det en möjlighet att istället för K3, 

tillämpa Rådet för finansiell rapportering 2 (RFR 2). RFR 2 innebär att företaget redovisar 

enligt IFRS men rådet innehåller en del undantag och tillägg. RFR 2 är mer komplext än K3, 

främst på grund av ökade upplysningskrav (Åkerlund & Lindahl u.å.). Trots detta menar 

skribenterna att många fastighetsbolag funderar på att välja RFR 2 framför K3 på grund av att 

komponentavskrivningar av materiella anläggningstillgångar anses vara så pass omständiga. 

Detta bekräftades även av vår pilotstudie där det visade sig att de fastighetsbolag som hade 

möjlighet att välja K3 nästintill uteslutande valt bort regelverket till förmån för RFR 2.  
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Om man har 500 fastigheter och räknar med 10 komponenter och 5 investeringstillfällen 

per komponentklass blir det 25 000 avskrivningsplaner och för dessa 25 000 planer ska 

man kontinuerligt bedöma avskrivningsplanen och bevaka eventuella utrangeringar. Det 

kan behövas en komponentavskrivnings- avdelning.   

           (Rindstig 2011, s. 36). 

 

För att det ska vara ett krav att särredovisa en komponent måste det enligt K3 finnas väsentlig 

skillnad i nyttjandeperiod samtidigt som komponenten ska vara betydande. Angående 

komponentavskrivningar ger K3 liten vägledning till hur betydande komponenter ska urskiljas 

och hur det redovisade värdet sedan ska fördelas (SABO 2013). Det blir således företagets 

egna bedömning i varje enskilt fall. Inte heller när det gäller bestämmande av vilken 

nyttjandeperiod en komponent ska ha finns det någon utförlig vägledning (SABO 2013). 

 

Vidare innebär de nya reglerna att ett företag måste ta ställning till om en tillkommande utgift 

ska aktiveras som en tillgång eller kostnadsföras. Tidigare regler innebar att om en åtgärd 

ansågs vara värdehöjande gentemot anskaffningstillfället skulle denna åtgärd läggas på 

fastighetens befintliga värde (SABO 2013). Reglerna i K3 är mer diffusa och det ges ingen 

klar vägledning till hur denna gräns ska dras. SABO som är en bransch- och 

intresseorganisation för bostadsföretag anser att det är viktigt att personalen i företaget har en 

gemensam bild av hur utgifter ska hanteras. Detta för att redovisningen ska bli så korrekt som 

möjligt (SABO 2013). SABO (2013) skriver att det ofta är olika personer med olika 

befattningar som ansvarar för stegen i denna process vilket kan tänkas innebära ett problem. 

Enligt Nobrand och Anjou (2012) kommer den bristande vägledningen troligtvis leda till att 

en branschpraxis växer fram, vilken kan verka som stöd för företagen. 

 

SABO har givit ut vägledning till företagen om vad som till en början kan anses vara en 

betydande komponent, förslag på nyttjandeperioder, hur tillkommande utgifter kan behandlas 

samt hur en övergång till regelverket kan ske (SABO 2013). Även FAR:s policygrupp för 

redovisning har utfärdat ett uttalande angående hur uppdelning i komponenter kan gå till 

(FAR 2013). Trots att vägledning har utgivits har det ifrågasatts om dessa riktlinjer är 

tillräckligt uttömmande (Drefeldt 2013).  

 

Med anledning av den kritik som riktats gentemot komponentavskrivningar valde Catharina 

Pramhäll, projektledare för K3-projektet, med flera, att formulera en artikel i Balans där deras 

ställningstagande var att nyttan med de nya reglerna översteg kostnaderna (Hellman, 

Nordlund & Pramhäll 2011). Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) menar att reglerna 

visserligen kommer att leda till en ökad arbetsbörda vid övergången men att reglerna på 

längre sikt kommer leda till en mer rättvisande redovisning. Skribenterna tillägger att det trots 

allt handlar om betydande komponenter vars nyttjandeperioder väsentligt skiljer sig åt och att 

dessa är delar av en fastighet som bolagen ändå bör ha under uppsikt. Vidare påpekar 

författarna att då K3 är ett principbaserat regelverk är det just principen som förklaras i 

regelverket medan tillämpningen ska ske ute hos företagen. 

 

Principbaserade regler lämnar stort utrymme för egna bedömningar (Wüstemann & 

Wüstemann 2010) medan regelbaserade regler ofta består av precisa riktlinjer med 

kvantitativa gränsvärden för hur olika situationer ska behandlas (Bennett, Bradbury & 

Prangnell 2006). Då K3 är ett principbaserat regelverk lämnas det stort utrymme för tolkning 

av reglerna kring komponentavskrivningar. Detta i kombination med den bristande 

vägledningen kan tänkas skapa problem för berörda företag då det är upp till varje enskilt 
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företag att göra sin egen bedömning. Om företagen tolkar reglerna på olika sätt kan det tänkas 

försvåra för en eventuell framtida praxis. 

 

Då K3 är ett nytt regelverk finns det ingen tidigare forskning som visar vilka effekter som 

införandet har fått, men det finns forskning som visar vilka följder som tillämpning av IFRS 

for SMEs har medfört. Dessa undersökningar visar att det både finns fördelar och nackdelar. 

Bland fördelarna nämns främst att regelverket underlättar jämförelser mellan företag, både 

nationellt och internationellt (Bohusova 2011). Bland nackdelarna nämns främst att den ökade 

administrativa bördan som regelverket medför leder till höga kostnader samt att reglerna 

behöver korrigeras för att anpassas till exempelvis nationell skattelagstiftning (Bohusova 

2011). En annan nackdel är att IFRS for SMEs regler kring värdering av materiella 

anläggningstillgångar då marknadsvärde ej finns tillgängligt ej lämpar sig för SMEs (Eierle & 

Haller 2009). Carthy (2013) skriver att införandet av nya regelverk riskerar att drabba mindre 

företag hårdare då dessa kan behöva ta in utomstående expertis.  

  

I samband med övergången till K3 kan det uppkomma praktiska frågor och problem då 

komponentavskrivningar ska tillämpas (FAR 2013). Detta gäller främst hanteringen av 

tillgångar som är anskaffade före tidpunkten för övergången. Den grundläggande 

frågeställningen kan tänkas vara vad som är en betydande komponent (FAR 2013). Vidare 

måste företaget även ta ställning till hur nyttjandeperioder ska bestämmas, hur tillkommande 

utgifter ska behandlas samt hur en övergång till regelverket ska ske. Utöver detta kan de 

praktiska problemen något förenklat delas in i två områden. Dels stödjer inte alla 

anläggningsregister en uppdelning i komponenter, dels finns det företag där många fastigheter 

ska delas upp på komponenter och detta leder till en ökad arbetsbörda (FAR 2013). Vi har 

funnit tidigare studier som visar vilka konsekvenser de nya reglerna kan tänkas medföra för 

fastighetsbolag, men vi saknar forskning om hur det faktiska utfallet blev. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi valt att formulera en övergripande 

forskningsfråga. Med utgångspunkt i denna forskningsfråga har vi valt tre underfrågor som är 

tänkta att tillsammans besvara huvudfrågan.  

 

Hur har fastighetsbolag som tillämpar K3 hanterat problematiken gällande 

komponentavskrivningar?  

 

 Vilken information har företagen använt sig av inför övergången till 

komponentavskrivningar? 

 Hur har företagen tolkat de principbaserade reglerna? 

 Vilka följder har reglerna gällande komponentavskrivningar fått för företagen? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap gällande hur införandet av komponent-

avskrivningar enligt K3 kan hanteras i fastighetsbolag. Mer specifikt är syftet att undersöka 

om bolagens agerande kan förklaras med hjälp av tidigare forskning samt teori. Studiens 

resultat kan tänkas användas som ett diskussionsunderlag för bolag som ännu inte har kommit 

långt i processen med komponentavskrivningar.  
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1.5 Avgränsning 

Vi har avgränsat detta arbete till att endast behandla fastighetsbolag som äger och förvaltar 

bostadsfastigheter.  

1.6 Fortsatt disposition  

Studien kommer hädanefter behandla följande kapitel: 

 

Kapitel 2: Metod – Här presenteras vald metod och hur studien är genomförd.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram – Här presenteras tidigare forskning och den teori som ligger 

till grund för studien. 

 

Kapitel 4: Empiri – Här presenteras studiens empiriska fynd. 

 

Kapitel 5: Analys – Här kopplas empiri till teori och tidigare forskning. 

 

Kapitel 6: Slutsats och avslutande reflektioner – Här presenteras studiens slutsatser och 

författarnas egna reflektioner kring studiens bidrag.  
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2 Metod 

Avsnittet behandlar vilka metodologiska avvägningar och vägval som gjorts under studiens 

gång för att på bästa sätt kunna besvara vald problemformulering. Syftet med avsnittet är att 

på ett tydligt sätt förklara studiens genomförande så att studien i framtiden ska kunna 

replikeras. 

2.1 Val av uppsatsämne 

Ett första steg i en uppsats bör enligt oss vara att välja ett relevant och intressant uppsatsämne. 

Vi visste tidigt att vi ville skriva inom ämnet redovisning men vi saknade en specifik 

inriktning. Efter att ha läst debattartiklar och information från revisionsbyråers hemsidor kom 

vi fram till att vår valda inriktning diskuterades flitigt inom revisorsprofessionen. Det som 

även framgick var att komponentavskrivningar var en regel som främst ansågs drabba 

fastighetsbolag. När inriktningen var beslutad genomförde vi en litteraturstudie för att öka vår 

kunskap inom ämnet. Vi läste även debattartiklar, regelverket och genomförde en pilotstudie 

för att finna ett ordentligt problem att studera. Litteraturgenomgången i kombination med 

pilotstudien fick oss att inse att mycket hade skrivits om vilka problem reglerna tros få för 

fastighetsbolagen men vi fann en teoretisk lucka i hur företag de facto har hanterat 

problematiken.  

2.2 Metoddiskussion  

Generellt brukar en undersökningsmetod antingen vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär 

(Rienecker, Stray Jørgensen, Hedelund & Lagerhammar 2008, s. 305). Kvantitativ data 

kännetecknas vanligen av tal, mängd och storlek och används då forskaren har tillgång till en 

stor mängd data för att kunna dra generella slutsatser. Kvalitativ data handlar om särskilda 

egenskaper hos det som studeras och det blir således svårt att generalisera utifrån en 

begränsad mängd observationer (Rienecker et al. 2008, s. 305). Vidare menar författarna att 

det vid kvalitativa undersökningar oftast enbart går att uttala sig om det som gäller för den 

data som undersökts. Då vårt valda ämne är ett nytt regelverk som först blir obligatoriskt att 

tillämpa under redovisningsår 2014 ansåg vi att en kvalitativ metod var lämplig för vår studie. 

Detta då det vid starten av studien fanns begränsat med företag som kommit tillräckligt långt i 

övergångsprocessen för att passa in i vår undersökning. Bryman och Bell (2011, s. 410) 

skriver att kvalitativa undersökningar kännetecknas av att forskaren är nära det som studeras. 

Även detta talar för en kvalitativ studie då vi behöver få respondenternas subjektiva 

uppfattning för att kunna besvara vår problemformulering. 

 

Vid kvalitativa undersökningar finns det ett antal olika metoder som kan användas. 

Denscombe (2009, s. 232) förklarar att intervjuer kan användas för att samla in enkel faktisk 

information men att den fulla potentialen av intervjuer uppnås då komplexa och subtila 

fenomen undersöks. Intervjuer är lämpade när datainsamlingen är baserad på åsikter, 

uppfattningar, känslor, erfarenheter, känsliga frågor och privilegierad information 

(Denscombe 2009, s. 233). Då vår undersökning syftar till att studera hur företagen har 

hanterat problematiken gällande komponentavskrivningar var det vitalt för studien att 

undersöka respondenternas åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter och således föll 

intervjuer som det självklara valet. Vidare var det även vitalt för studien att vi fick tala med 

nyckelpersoner för att få tillgång till privilegierad information, vilket enligt Denscombe 

(2009, s. 233) talar för intervjuer. Kvale och Torhell (1997, s. 70) påpekar att kvalitativa 

intervjuer är en känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter från intervjupersonens 

vardagsvärld. 
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Det finns ett antal olika metoder för att genomföra intervjuer. Vårt val föll på att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell (2011, s. 205) skriver att semistrukturerade 

intervjuer struktureras genom att forskaren har en lista med generella frågor som behandlar 

olika ämnen. Generella frågor innebär att respondenten har många valmöjligheter vid 

besvarandet av frågan (Bryman & Bell 2011, s. 205). Vi valde semistrukturerade intervjuer 

eftersom generella frågor var viktigt för att besvara vår frågeställning. Detta då det funnits 

begränsat med vägledning för de berörda företagen angående hur reglerna gällande 

komponentavskrivningar i K3 ska tillämpas i praktiken. Detta innebär att respondenterna fått 

göra sin egen tolkning av reglerna och vi ser generella frågor som ett krav för att få fram det 

bakomliggande resonemanget till varför olika beslut har fattats. Detta för att respondenten ska 

ha möjlighet att resonera sig fram till vilka delar i processen som har uppfattats som mest 

problematiska, relevanta och fördelaktiga.  

 

Att ställa generella frågor anser vi ställer höga krav på oss som intervjuar då flera följdfrågor 

kan behöva ställas som inte stod i den ursprungliga intervjuguiden. Även om 

semistrukturerade intervjuer ger respondenten en stor frihet gällande hur frågorna kan 

besvaras (Bryman & Bell 2011, s. 205) anser vi att målet är att samtliga frågor ska besvaras. 

En nackdel med generella frågor kan tänkas vara att alltför generella frågor riskerar att leda 

till att respondenten svävar bort från ämnet och således inte besvarar frågor på ett 

tillfredställande sätt. Även detta ställer höga krav på oss som intervjuar, dels genom att vara 

pålästa på ämnet och dels genom att ställa rätt frågor samt vid behov styra respondenten 

tillbaka till ämnet.  

2.3 Datainsamling 

Vid insamling av empiri har vi primärt använt semistrukturerade intervjuer. Detta har varit 

fallet vid sju av åtta intervjuer. Undantaget var intervjun på AB Alingsåshem då de på grund 

av tidsbrist anordnade en gemensam intervju för oss och två andra uppsatsgrupper där 

samtliga grupper fick möjlighet att ställa frågor.  

 

Vid insamling av data har vi även fått tillgång till intern dokumentation från 

Mölndalsbostäder AB, Eksta Bostads AB, Aranäs AB, Partillebo AB samt FABO. 

Mölndalsbostäder AB gav oss access till ett PDF-dokument där de sammanställt och 

dokumenterat deras arbetsprocess och tankar kring övergången till komponentredovisning. 

Detta dokument finns även tillgängligt på SABO:s hemsida för registrerade SABO-

medlemmar. Även Partillebo AB och FABO gav oss tillträde till liknande dokument och 

dessa dokument har vi ej funnit publicerade. Aranäs AB gav oss tillträde till dokumentation 

som använts för internutbildningar och Eksta Bostads AB gav oss dokumentation som 

behandlade hur de valt att dela upp en fastighet på komponenter. Vi anser att denna extra 

information som vi har fått tillgång till givit vår studie ett extra djup. Detta då den detaljerade 

informationen givit oss kunskaper som annars hade kunnat försummats vid genomförandet av 

intervjuerna. Vidare har vi även använt informationen vid eventuella oklarheter för att 

bekräfta att informationen från intervjuerna tolkats korrekt. 

2.4 Val av företag 

Det finns ett antal olika sätt att genomföra ett urval vid en kvalitativ forskningsfråga. Vi valde 

att använda ett strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att respondenter väljs utifrån 

forskningsfrågan (Bryman & Bell 2011, s. 181). En anledning till att vi gjorde ett strategiskt 

urval var att K3 är ett nytt regelverk som berör olika företag olika mycket. En annan 

anledning var att då regelverket först blir obligatoriskt vid redovisningsår 2014 innebär det att 
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olika företag hunnit olika långt i processen. Detta har medfört att vissa företag inte hunnit 

tillräckligt långt för att vara relevanta för vår studie.  

 

Större företag enligt ABL vars koncern ej redovisar enligt IFRS är enligt lag tvungna att 

tillämpa K3 (BFN 2012). Vår urvalsprocess har således primärt varit inriktad på dessa företag. 

I början av uppsatsprocessen genomförde vi en pilotstudie genom att via telefon kontakta 

fastighetsbolag som enligt lag är tvingade att tillämpa K3. Vi kontaktade även andra större 

fastighetsbolag vars koncern tillämpar IFRS, då dessa har möjligheten att välja K3. Detta 

gjorde vi för att få en bredare bild av vår frågeställning och de problem som flitigt debatterats 

i media. Detta decimerade ytterligare vårt urval då det visade sig att de företag som hade 

möjlighet att välja K3 nästintill uteslutande valde bort regelverket, till förmån för det mer 

komplexa regelverket RFR 2. Detta val grundade sig nästintill enbart på reglerna kring 

komponentavskrivningar då flera av dessa företag ansåg att reglerna innebar merarbete utan 

någon nytta
1
. Detta faktum bekräftade att vi verkligen hade funnit ett problem i vår 

frågeställning men det innebar även att vårt potentiella urval av företag minskades. 

 

Det slutliga kriteriet för val av företag var möjlighet att intervjua någon nyckelperson på 

företaget som medverkat i det praktiska arbetet med K3 och komponentavskrivningar, 

exempelvis en redovisningschef eller en ekonomichef. Anledningen till detta var att vi skulle 

få fram så relevant information som möjligt. Ovanstående kriterier ledde till intervjuer med 

åtta företag. Vi valde att genomföra åtta intervjuer då vi ansåg att det var rimligt med tanke på 

tidsaspekten. Vidare ansåg vi att det var viktigt med många intervjuer då risken finns att något 

företag väljer att dra sig ur studien. Företagen som medverkat i studien presenteras nedan: 

 

Mölndalsbostäder AB är ett helägt kommunalt bostadsbolag. Bolaget ägs till 100 procent av 

Kvarnfallet Mölndal AB som i sin tur ägs av Mölndals stad. Bolaget äger och förvaltar 3507 

hyreslägenheter (Mölndalsbostäder AB 2012). Från och med 1/1 2013 tillämpar företaget 

reglerna i K3. Tidpunkt för intervjun 10 mars kl 10. 

 

Partillebo AB är ett fastighetsbolag som ägs av Partille Kommun. I bolagets 

fastighetsbeståndet finns det 3633 hyreslägenheter (Partillebo AB 2012). Bolaget tillämpar K3 

från och med 1/1 2013. Tidpunkt för intervjun 12 mars kl 10. 

 

AB Alingsåshem är ett bostadsbolag som ägs av AB Alingsås Rådhus, som i sin tur ägs av 

Alingsås kommun. Lägenhetsbeståndet består av 3282 bostadslägenheter (AB Alingsåshem 

2013). Företaget redovisar enligt K3 från och med 1/1 2014. Tidpunkt för intervjun 20 mars kl 

10. 

 

Ivar Kjellberg Fastighets AB är ett privat fastighetsbolag som äger och förvaltar 39 fastigheter 

i Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ca 1 104 bostadslägenheter (Ivar Kjellberg 

Fastighets AB 2012). Företaget redovisar enligt K3 från och med 1/1 2014. Tidpunkt för 

intervjun 5 mars kl 14. 
 

Aranäs AB är ett privat fastighetsbolag som ägs till 50 procent av Ivar Kjellberg Fastighets 

AB och till 50 procent Ernst Rosén AB. Företaget äger och förvaltar 43 fastigheter i 

Kungsbacka och totalt 2000 bostadslägenheter (Aranäs AB 2012). Företaget redovisar enligt 

K3 från och med 1/1 2014. Tidpunkt för intervjun 11 mars kl 10. 

                                                 
1
 Wallenstam AB och Castellum AB uttryckte detta explicit medan övriga större fastighetsbolag som 

koncernredovisar enligt IFRS och som vi kontaktade enbart meddelade att de valt RFR 2 utan vidare förklaring. 
Det enda fatighetsbolag vi fick kontakt med som frivilligt valt K3 var Bostads AB Poseidon.  



16 

 

Eksta Bostads AB är ett bostadsbolag som ägs av Kungsbacka kommun. Företaget äger 2627 

lägenheter (Eksta Bostads AB u.å.) och redovisar enligt K3 från och med 1/1 2014. Tidpunkt 

för intervjun 17 mars kl 13. 

 

Bostads AB Poseidon är ett kommunägt bostadsbolag. Bolaget ägs av Förvaltnings AB 

Framtiden, som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Bostads AB Poseidons fastighetsbestånd 

består av 333 bostadsfastigheter med 26 378 lägenheter (Bostads AB Poseidon 2012). 

Företaget redovisar enligt K3 från och med 1/1 2014. Tidpunkt för intervjun 28 februari kl 10. 

 

Falkenbergs Bostads AB (FABO) är ett kommunalt bostadsföretag som ägs av Falkenbergs 

Stadshus AB. FABO äger 2514 lägenheter (FABO 2013). Företaget redovisar enligt K3 från 

och med 1/1 2014. Tidpunkt för intervjun 10 april kl 13. 

2.5 Etisk diskussion 

Under en intervjuprocess aktualiseras en del etiska frågor som en forskare bör ha i åtanke vid 

genomförandet av studien. Dessa frågor aktualiseras under hela processen, det vill säga från 

planeringsstadiet till analys och den slutgiltiga rapporten (Kvale & Torhell 1997, s. 105). 

Denscombe (2009, s. 193) förklarar att etiska principer vid forskning av moraliska skäl 

härstammar från att människor ska skyddas från forskare som frestas att använda oärliga 

metoder för att öka kunskapen inom ett visst ämne. Forskare har således ingen privilegierad 

position i samhället som berättigar dem till kunskap på bekostnad av personen som studeras 

(Denscombe 2009, s. 193). 

 

Den första frågan som en forskare ställs inför är hur respondentens informerade samtycke till 

att delta ska erhållas (Kvale & Torhell 1997, s. 107). Respondenten ska således informeras om 

undersökningens generella syfte, undersökningens upplägg samt eventuella risker eller 

fördelar kopplade till att delta. Respondenten ska även frivilligt delta och ha möjlighet att dra 

sig ur när som helst under uppsatsprocessen (Kvale & Torhell 1997, s. 107). Deltagande i 

forskning måste enligt Denscombe (2009, s. 197) vara frivilligt. Därför måste respondenten 

enligt författaren få tillräckligt med information för att kunna göra en förnuftig bedömning om 

personen vill delta eller inte. För att uppnå informerat samtycke är det upp till forskaren att 

välja hur mycket information som ska ges ut samt vid vilken tidpunkt (Kvale & Torhell 1997, 

s. 107). För att helt undvika bedrägligt förfarande krävs att full information om 

undersökningens syfte och upplägg lämnas (Kvale & Torhell 1997, s. 107). Författarna menar 

vidare att det gäller att känsligt balansera vilken information som ska ges ut då full 

information ibland kan påverka studien negativt. Detta då undanhållande av viss information 

om undersökningens syfte kan vara vitalt för att få fram oförfalskade åsikter (Kvale & Torhell 

1997, s. 107). Vi har i vår studie emellertid valt att ge ut all information om undersökningens 

syfte samt upplägg och av denna anledning antas informerat samtycke ha mottagits från 

samtliga respondenter. 

 

Nästa steg innefattar intervjusituationen samt analys av data (Kvale & Torhell 1997, s. 109). 

Författarna förklarar att transkribering av en intervju innefattar flera tolkningsmoment och det 

är viktigt att vara medveten om hur konfidentialiteten ska bevaras. Konfidentialitet betyder 

enligt författarna att privat data som identifierar intervjupersonen inte kommer att redovisas 

utan respondentens samtycke. En lösning på detta kan vara att respondentens namn byts ut 

eller att respondenten på annat sätt får vara anonym (Kvale & Torhell 1997, s. 109). I vår 

undersökning har ingen av respondenterna önskat vara anonyma, men några respondenter har 

begärt att intervjun ej ska spelas in. Vidare har vi valt att skicka transkriberingen av 
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intervjuerna till samtliga respondenter för att eventuella felaktigheter ska kunna korrigeras, 

vilket innebär att vi anser att konfidentialiteten har bevarats i studien. 

 

Avslutningsvis behöver även konsekvenserna av en intervjuundersökning uppmärksammas. 

Kvale och Torhell (1997, s. 110) nämner den etiska principen fördelaktighet som innebär att 

risken att respondenten lider skada ska vara så liten som möjligt. Fördelarna och betydelsen 

av den kunskap som erhålls genom studien ska överväga skaderisken för intervjupersonen och 

då detta är fallet rättfärdigas beslutet att genomföra studien (Kvale & Torhell 1997, s. 110). Vi 

anser att den etiska principen fördelaktighet är uppfylld i detta arbete då intervjupersonerna 

fått tillgång till studien innan publicering samt att samtyckeskravet är uppfyllt. 

2.6 Inför intervju 

Vi började i ett tidigt skede i uppsatsprocessen att kontakta företag för att se om det fanns 

intresse att medverka i vår studie. Initial kontakt har med samtliga respondenter tagits via 

telefon där en kort presentation av valt uppsatsämne givits. Då kontakt med företag skedde 

tidigt i uppsatsprocessen var definitiv frågeställning ej klar, men vi var väl pålästa på ämnet 

vilket ledde till intressanta diskussioner och nya infallsvinklar. Intervjuerna bokades i 

samband med att kontakt togs med företagen. Vi valde att i möjligaste mån schemalägga 

samtliga intervjuer i mars månad. Anledningen till detta var att vi skulle få god tid på oss att 

fördjupa oss inom ämnet men även för att många företag var upptagna med årsbokslut vid 

tidpunkten för uppsatsstarten. 

 

När vi kände att vi var väl pålästa på ämnet började vi formulera våra intervjufrågor. 

Svårigheter med detta var att vårt valda ämne och vald frågeställning var outforskade och det 

fanns lite vägledning angående hur företagen skulle tillämpa de nya reglerna. Detta gjorde att 

vi valde att formulera generella och öppna frågor som enligt Bryman och Bell (2011, s. 205) 

passar bra för semistrukturerade intervjuer. Vi kände att det vid utformandet av frågor var 

viktigt med en röd tråd för att på ett enklare sätt hålla oss till intervjuguiden. Med detta menas 

att vi försökte strukturera frågorna i en specifik ordning. Detta ledde till att de första frågorna 

behandlar vilken information företagen använt sig av för att tolka reglerna, frågorna behandlar 

sedan vilka bedömningar som gjorts och vilken problematik som reglerna medfört. De 

avslutande frågorna behandlar respondenternas syn på framtiden (se bilaga 7).  

 

Bryman och Bell (2011, s. 393) skriver att definiering av begrepp skiljer sig åt mellan 

kvantitativa och kvalitativa uppsatser. Blumer (1954) ställer sig kritisk till användandet av 

definitiva begrepp i kvalitativ forskning och argumenterar för att detta fungerar som en 

tvångströja för respondenten då olika indikatorer sätter ramen för hur tolkning av ett begrepp 

ska ske. Istället förespråkas att sensibiliserande begrepp ska användas vid kvalitativa studier 

(Blumer 1954). Med detta menas att ett begrepp ska ge en generell känsla av vägledning men 

utrymme skapas för att begreppet ska utvecklas och förändras under intervjuns gång. Då K3 

är ett principbaserat regelverk har vi ansett det vara viktigt att respondenterna själva fått 

definiera begrepp som exempelvis betydande och väsentlig. Detta för att undersöka om 

respondenterna tolkat reglerna på olika sätt. Således har sensibiliserande begrepp använts vid 

utformandet av frågorna.  

 

Vi har till samtliga respondenter valt att skicka frågorna via mejl en vecka innan 

intervjutillfällena. I detta mejl har vi även frågat om det var möjligt att spela in intervjun. Att 

frågorna skulle skickas innan intervjun var inte något som krävdes av samtliga företag men då 

detta var ett önskemål från några valde vi att samma princip skulle gälla för samtliga 

intervjuer. Vi har även inför intervjuerna valt att studera företagens årsredovisningar. K3 är ett 
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nytt regelverk och således var det inget företag som publicerat någon årsredovisning enligt de 

nya reglerna vid tidpunkten för datainsamlingen. Därför har ingen information angående 

komponentavskrivningar hämtats därifrån utan studerandet av årsredovisningar har vi istället 

gjort för att läsa in oss på företagen för att ge ett så bra intryck som möjligt.  

2.7 Genomförande av intervjuer 

Samtliga intervjuer har genomförts med nyckelpersoner på de berörda företagen och i deras 

egna lokaler. En av intervjuerna var på AB Alingsåshem och genomfördes tillsammans med 

två andra uppsatsgrupper. Detta har medfört att denna intervju skiljt sig aningen åt då vi inte 

har kunnat ställa frågorna på exakt samma sätt. Vi anser att detta ej har påverkat vår studie, 

eftersom vi fått möjlighet att ställa samtliga frågor.  

 

Vi har på samtliga företag önskat spela in intervjun. Detta har inte varit möjligt på alla företag 

då tre av respondenterna bett om att inte bli inspelade. Vid de intervjuer som spelats in har 

inga löpande anteckningar förts. Detta för att helt och hållet fokusera på respondenten. Vid de 

intervjuer som ej spelats in har en och samma person antecknat i möjligaste mån medan den 

andra personen främst lyssnat och endast skrivit ned stödord. En risk med att inte spela in 

intervjun är att viktiga aspekter kan försummas. Av denna anledning har vi valt att avsluta 

varje intervju med att säkerställa att vi kunnat höra av oss via mejl vid eventuella oklarheter.  

 

Vi har använt samma frågor till samtliga intervjuer, men för varje intervju som gått har vi fått 

ny kunskap och nya infallsvinklar. Detta har medfört att en del följdfrågor har skiljt sig åt för 

varje intervju som genomförts. Även intervjun med Mölndalsbostäder AB avviker från övriga 

intervjuer. Detta då Mölndalsbostäder AB mejlat oss intern dokumentation innan intervjun där 

några av svaren på våra frågor framgick. Vi utgick dock från samma frågor som i övriga 

intervjuer även om vi hade mer kunskap inför denna intervju. För att reliabiliteten ska vara så 

hög som möjligt har vi i möjligaste mån försökt att ha samma upplägg på samtliga intervjuer. 

Detta innebär exempelvis att samma person har ställt samma fråga under de olika 

intervjuerna. Intervjuerna har tagit mellan 45 och 90 minuter. Vid intervjuer kan olika 

incidenter tänkas störa vilket kan medföra att studien påverkas. Vi anser inte att något 

specifikt har inträffat under intervjuerna som påverkat vår studie.  

 

Kvale och Torhell (1997, ss. 138-139) har publicerat en lista med tio kriterier för vad som 

kännetecknar en väl genomförd intervju. Ett kriterie som varit viktig för oss i vår studie är 

vänlig vilket innebär att vi som intervjuare tillåter respondenten att fundera och därmed tillåta 

pauser. Att vi gjort detta har hjälpt oss då många relevanta svar framkommit när respondenten 

fått tid att tänka efter, med andra ord har vi valt att ta en paus på mellan fem och tio sekunder 

innan vi gått över till ny fråga. Ett annat kriterie som vi ansett vara viktig för våra intervjuer är 

styrande. Med detta menas att vi som intervjuare ska kunna styra frågorna då respondenten 

avviker från ämnet.  

 

Efter intervjuerna har vi haft samma process då vi efter varje avslutad intervju antecknat 

händelser under intervjuförloppet. Exempelvis har generella tankar angående intervjuns 

utförande och information som ansetts vara extra viktig noterats. Transkribering har vid 

samtliga intervjuer ägt rum samma dag som intervjun. Detta har varit extra viktigt för de 

intervjuer där möjlighet till inspelning ej funnits för att undvika att viktig information gått 

förlorad. Efter att den preliminära empiridelen avslutats har varje företag fått ta del av deras 

svar för att komma med avslutande kommentarer för att undvika missförstånd. 
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2.8 Analys av empiri 

För att analysera empirin valde vi att använda oss av meningskoncentrering. 

Meningskoncentrering innebär att långa uttalanden kortas ned till några få ord (Kvale & 

Torhell 1997, s. 174). Anledningen till att meningskoncentrering används är enligt författarna 

för att få fram den väsentliga innebörden i det som framkommit under datainsamlingen. Då 

våra intervjuer i vissa fall varit över 60 minuter långa har meningskoncentrering varit ett 

måste för att få fram den väsentliga innebörden i det som sagts. En begränsning med valet 

som enligt oss bör påpekas är den mängd data som har exkluderats i detta arbete. Med detta 

menar vi att den information som enligt oss ansetts vara väsentlig för att besvara vår valda 

problemformulering kan skilja sig gentemot om någon annan gjort bedömningen.   

2.9 Källkritik 

Information som använts i denna uppsats har till stor del tagits från vetenskapliga artiklar som 

hämtats från vetenskapliga tidsskrifter. För att öka trovärdigheten har samtliga tidsskrifter 

kontrollerats gentemot Ulrichs databas för att se om dessa är vetenskapligt granskade. I 

möjligaste mån har vi således använt oss av källor som är peer reviewed. Då K3 är ett nytt 

regelverk har detta varit aningen problematiskt, främst för att vetenskapliga verk ej funnits 

tillgängliga som behandlar K3. Detta har medfört att vi vid utformandet av den teoretiska 

referensramen utöver vetenskapliga artiklar använt BFNAR 2012:1, vägledning, 

studentlitteratur, elektroniska källor samt debattartiklar. Debattartiklarna som använts är 

skrivna av respekterade personer inom redovisningsområdet i Sverige. Exempelvis har Caisa 

Drefeldt medverkat vid framtagandet av K3 och därmed ser vi artiklar likt dessa som 

trovärdiga. De elektroniska källorna är hämtade från normgivningsorgan inom 

redovisningsområdet och revisionsbyråer. Rienecker et al. (2008, s. 257) menar att oavsett 

vilken typ av källa som används så ska författaren alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till det 

som skrivs. Detta innebär enligt Rienecker et al. (2008, s. 257) inte att källan nödvändigtvis 

måste utsättas för hård kritik, men den ska testas mot det som källorna ska användas till. 

Således har vi som författare haft i åtanke att all information som hämtas, oavsett källa 

riskerar att vara färgad av skribentens egna åsikter.  

2.10 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser att mäta om studien ger ett stabilt och pålitligt resultat (Bryman & Bell 

2011, s. 41). Med andra ord är reliabiliteten hög om studien ger samma resultat om den 

genomförs vid ett annat tillfälle. För att uppnå en hög reliabilitet anser vi att det är viktigt att 

på ett detaljerat sätt beskriva hela intervjuprocessen, från att kontakt tagits med företagen tills 

att studien är avklarad. Kvale och Torhell (1997, s. 150) förklarar att det vid intervjuer även är 

viktigt med utskriftens reliabilitet. Det som menas med detta är att en transkribering av en 

intervju innehåller flera moment av tolkning som kan skilja sig från person till person. Av 

denna anledning har vi gjort transkriberingen tillsammans. Detta för att minimera eventuella 

tolkningsskillnader som hade kunnat uppstå om transkriberingen skett var för sig. Vi är dock 

medvetna om att det vid kvalitativa studier är svårt att uppnå maximal reliabilitet då olika 

tolkningar som gjorts kan skilja sig från gång till gång.  

 

Validitet syftar till hur väl studien mäter det som den är tänkt att mäta (Bryman & Bell 2011, 

s. 41). Med andra ord hur väl studien reflekterar verkligheten. För att öka validiteten har det 

varit vitalt att intervjua personer som varit delaktiga i arbetet med komponentavskrivning. 

Även om olika val kan göras för att öka validiteten i studien förklarar Kvale och Torhell 

(1997, s. 151) att det vid intervjuer är svårt att upprätthålla en hög validitet. Detta då svaren 

som fås till stor del beror på hur frågorna är formulerade men även hur svaren tolkas och 
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stämmer överens med verkligheten. För att uppnå en högre validitet har vi lagt ned mycket tid 

på att öka vår kunskap inom ämnet för att kunna formulera relevanta frågor. Vidare har även 

respondenterna fått ta del av respektive transkribering för att korrigera eventuella 

feltolkningar, vilket vi anser höjer studiens validiteten. 
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3 Teoretisk referensram 

Avsnittet behandlar tidigare forskning och teori som vi anser vara relevant för att besvara vår 

problemformulering. Avsnittet är tänkt att förklara varför Sverige har rört sig mot en 

internationellt harmoniserad redovisning, samt ge en teoretisk förståelse för den problematik 

företagen har ställts inför vid övergången till komponentavskrivningar.  

3.1 Harmonisering inom EU 

Historiskt sett har rättssystem, tillsammans med andra politiska system och ekonomiska 

skillnader lett till att redovisningssystemen skiljer sig åt länder emellan (Soderstrom & Sun 

2007). Dessa skillnaderna har medfört svårigheter med att jämföra finansiella rapporter. 

Medlemsländerna i EU var de första att gå mot en harmonisering av redovisningsstandarder, 

detta trots att det fanns stora skillnader mellan ländernas rättsystem (Soderstrom & Sun 2007). 

Harmoniseringsarbetet inom EU började med att det under 70- och 80-talet utfärdades EU 

direktiv, gällande finansiella rapporter, som varje medlemsstat var tvungna att införliva i den 

nationella lagstiftningen (Soderstrom & Sun 2007). Direktiven utfärdades för att få finansiella 

rapporter mer jämförbara vad gäller format samt värderingsmetoder. Detta ansågs reducera 

skillnader, underlätta för företag noterade på utländska marknader och investeringar över 

gränserna (Soderstrom & Sun 2007). Varje medlemsstats antagande av EU-direktiven ledde 

naturligt till en harmonisering av de nationella regelverken för finansiell rapportering 

(Dragomir, Feleaga & Feleaga 2009).  

 

År 1973 inledde stiftelsen IASC ett arbetet med att utveckla internationella 

redovisningsstandarder (Whittington 2005). IASC bildades av en grupp professionella 

redovisare för att skapa ett gemensamt internationellt språk för redovisning till följd av en allt 

mer internationell kapitalmarknad (Whittington 2005). Detta för att öka jämförbarheten 

mellan företag från olika länder vars aktier handlas på samma marknad, underlätta 

framställning av koncernredovisning samt konsolidering. Standarderna som IASC gav ut 

betecknades IAS och under 90-talet valde några EU-länder att frivilligt gå över till en 

tillämpning av dessa standarder (Whittington 2005). År 2002 antog EU-kommitionen en lag 

om att alla börsnoterade bolag inom EU skulle använda IASC:s standarder i sin 

koncernredovisning från och med år 2005 (Godfrey et al. 2010, s. 75). IASC fick utstå kritik 

för att den ansågs vara en beroende stiftelse och som en följd av detta omstrukturerades IASC 

och bildade istället den oberoende stiftelsen IASB. Därmed tog IASB över arbetet med att 

skapa internationella standarder och de nya standarderna fick namnet IFRS (Godfrey et al. 

2010, s. 75).  

 

Whittington (2005) visar att det finns en stark efterfrågan på internationella standarder. Ett 

bevis på denna efterfrågan är det starka stöd som IASC fick, trots att det var ett frivilligt 

organ, skapat av redovisningsprofessionen, snarare än lagstiftare och tillsynsmyndigheter 

(Whittington 2008). Multinationella företag söker harmonisering på redovisningsområdet för 

att minska kostnader och få en effektivare marknad (Blake, Amat, Gowthorpe & Pilkington 

1998). Enligt författarna finns flera anledningar till detta. Bland annat för att enklare kunna 

analysera konton och för att det finns olika redovisningssystem, men även för att förhindra att 

alltför låga normer sätts i enskilda medlemsländer. Det finns även vissa hinder som begränsar 

möjligheterna för en harmonisering. Dessa beskrivs av Blake et al. (1998) som att skillnader 

mellan länders regelverk begränsar möjligheten för redovisningsprofessionen att stödja IASC. 

Vidare varierar tolkningen av rättvisande bild mellan länder samt att den bindande 

skatteredovisningen binder redovisningspraxis till nationella skatteregler (Blake et al. 1998).  
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Det finns tidigare studier som undersöker om tillämpningen av internationella 

redovisningsstandarder är förknippade med högre redovisningskvalite. Bland de europeiska 

företagen som före 2005 frivilligt gick över till en tillämpning av IAS/IFRS sågs en 

signifikant ökning i redovisningskvaliten (Barth, Landsman & Lang 2008). Detta genom en 

minskning av manipulering av finansiella rapporter, samt en förbättring i erkännandet av stora 

förluster, det vill säga att erkänna förluster när de uppstår istället för att skjuta upp dessa till 

senare perioder. Skillnaderna kan delvis förklaras av skillnader i företagens incitament samt 

att företagen verkade i olika ekonomiska miljöer (Barth, Landsman & Lang 2008). Carmona 

och Trombetta (2008) förklarar att företag som hade incitament att ändra strategin i den 

finansiella rapporteringen vid en övergång till IAS/IFRS visade högre kvalite än de företag 

som utnyttjade flexibiliteten i standarderna. IASB arbetar löpande mot en harmoniserande 

redovisning och ett av de senaste stegen är IASB:s införande av IFRS for SMEs (Ioana 2013). 

3.2 IFRS for SMEs  

3.2.1 Bakgrund och syfte 

IFRS for SMEs är en separat, principbaserad standard (IFRS u.å.b) på 230 sidor som 

lanserades år 2009 (IFRS u.å.a). Standarden är designad för att passa små och medelstora 

bolag (IFRS u.å.a). IFRS for SME grundar sig på det fulla IFRS men består av en del 

förenklingar för att minimera kostnaderna och för att på ett bättre sätt passa mindre bolags 

rapporteringsbehov (Pacter 2009). Pacter (2009) skriver att standarden skapades då det fanns 

en stor efterfrågan på ett separat regelverk för icke-noterade bolag från lagstiftare, 

standardsättare, mindre företag samt revisorer. Schoeman (2012) förklarar att anledningen till 

detta var att användare till de finansiella rapporterna för mindre företag inte har nytta av 

samma typ av information som efterfrågas i större bolag. IFRS for SMEs är i de flesta länder 

ett regelverk som är helt frivilligt att tillämpa (Bohusova 2011), även i de länder som inte 

tillämpar fulla IFRS (Bouvier 2012). Kirsch och Olsson (2011) menar att det i Sverige inte 

förts några seriösa diskussioner om att till fullo tillämpa IFRS for SMEs. Detta då det enligt 

författarna hade uppstått en konflikt mellan svenska redovisningslagar, normer och 

redovisningsprinciper. Ioana (2013) beskriver införandet av IFRS for SMEs som ett naturligt 

steg i en utveckling då redovisningen transformerats och anpassat sig till en ökad trend av 

globalisering, harmonisering och integration. 

 

Paul Pacter som är ansvarig för IFRS for SMEs anser att projektet varit en stor framgång då 

över 80 länder valt eller planerar att tillämpa regelverket inom en snar framtid (Bouvier 

2012). Ram och Newberry (2013) skriver att processen inte var helt smärtfri. Detta då det 

fanns en spänning mellan IASB:s önskan om att minimera skillnaderna från fulla IFRS och 

ändå behålla erkännande och värderingsprinciper. Detta samtidigt som man ville uppnå det 

primära syftet som var att möta behovet från användarna av de finansiella rapporterna till 

SMEs (Ram & Newberry 2013). 

 

Huvudregeln vid värdering av förvaltningsfastigheter enligt IFRS for SMEs behandlas i 

kapitel 16 - Investment Properties. Enligt reglerna ska förvaltningsfastigheter värderas till 

marknadsvärdet om detta kan mätas på ett tillförlitligt sätt utan överdrivna kostnader eller 

ansträngning (16.1 IFRS for SMEs). Om så inte är fallet hänvisar punkt 16.1 till kapitel 17 - 

Property, Plant and Equipment där det framgår att en fastigheten ska delas upp på 

komponenter.  
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3.2.2 Konsekvenser vid tillämpning av IFRS for SMEs 

IFRS for SMEs har fått både positiva och negativa omdömen. Di Pietra, Evans, Chevy, Cisi, 

Eierle och Jarvis (2008) skriver att IASB:s ursprungliga tanke var att fulla IFRS skulle passa 

för samtliga bolag och att det skapas problem när man går bort från denna tanke. Vidare anser 

författarna att IASB borde vänta med att lansera regelverket då de inte ansåg att det fanns 

tillräckligt mycket stöd i litteraturen kring vilka konsekvenser det nya regelverket skulle få. 

Kritik har riktats mot regelverket där flera författare påpekar att en svaghet är att det inte 

definieras vilken användargrupp regelverket riktar sig till och att det tydligare behövs 

kategorisera vilka som har nytta av reglerna (Neag, Masca & Pascan 2009; Bohusova 2011). 

Kirsch och Olsson (2011) menar att då regelverket är tänkt att kunna användas i över 100 

länder hade en tydligare gränsdragning försvårat detta.  

 

Schoeman (2012) anser att reglerna ska ses som en lättnad för många SMEs, främst då 

regelverket anses förenkla för företagen att söka kapital från utlandet. Vidare menar 

Schoeman (2012) att ytterligare en fördel är att regelverket endast uppdateras var tredje år till 

skillnad från IFRS som uppdateras löpande. Di Pietra et al. (2008) är mer negativa till 

reglerna och påpekar att mindre företag riskerar att drabbas hårt, detta då mindre bolag inte 

kan dra nytta av samma skalfördelar som stora bolag. Carthy (2013) håller med om detta och 

tillägger att mindre företag kan behöva ta in utomstående expertis vilket leder till ökade 

kostnader. Eierle och Haller (2009) tror att oavsett inställning till reglerna kommer 

övergången att leda till ökade kostnader. McQuaid (2010) håller inte med om detta och 

framhäver att IFRS for SMEs är en användarvänlig standard och att övergången till 

standarden kommer att vara smidig. 

 

Bohusova (2011) visar att många bolag är för ett införande av IFRS for SMEs så länge 

reglerna får anpassas till nationell lagstiftning. Detta påstående får även stöd av Neag, Masca 

och Pascan (2009). Reglerna anses ge störst fördelar för medelstora och stora företag med 

internationella samarbetspartner och för företag inom en koncern som tillämpar IFRS 

(Bohusova 2011). Dessa företag får enligt Bohusova (2011) lägre revisionskostnader, ökad 

jämförbarhet, ökad internationell handel samt förenklad koncernredovisning. Neag, Masca 

och Pascan (2009) förklarar att en svårighet med reglerna är att utomstående intressenter getts 

högre prioritet än ledningen, detta riskerar att drabba mindre företag hårdare i form av ökade 

kostnader. Trots detta anses reglerna ge fördelar till mindre företag som planerar att 

expandera (Neag, Masca & Pascan 2009). Deaconu, Buiga och Strouhal (2012) anser att även 

om reglerna ses som komplexa, främst för mindre företag så har regelverket stor chans att 

accepteras globalt. Neag, Masca och Pascan (2009) bedömer att införandet av IFRS for SMEs 

är ett viktigt bidrag för att nå en mer globaliserad, harmoniserad och jämförbar redovisning 

mellan länder. Författarna betonar dock att jämförbarhet är svårt att uppnå inom landet och 

ännu svårare att uppnå internationellt.  

 

Quagli och Paoloni (2012) undersöker om det finns en skillnad i inställning till reglerna 

mellan en intressent och personen som tar fram informationen. Studien visar att intressenter är 

betydligt mer positiva till reglerna och författarna menar att anledningen till detta är att 

reglerna primärt riktar sig till denna grupp. Eierle och Haller (2009) påpekar att på grund av 

separationen av ägande och kontroll i bolag har utomstående intressenter getts en högre 

prioritet än ledningen. Eierle och Haller (2009) visar att det finns ett antal regler som är 

mindre lämpade för SMEs medan ett antal är lämpade. Bland de som är mindre lämpade 

nämns reglerna som behandlar omvärdering av fastigheter när det inte finns något 

marknadsvärde att tillgå. Vidare anses reglerna kring omvärdering av fastigheter vara 

lämpade om det finns ett tillgängligt marknadsvärde. Agbeibor och Aboagye-Otchere (2012) 
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genomförde sin studie för företag belägna i Ghana och fann inget behov av ett internationellt 

jämförbart regelverk. Detta då det är få företag som genomför internationella transaktioner 

eller har internationella intressenter.  

3.3 Avskrivningar 

IAS 16 definierar avskrivningar som en systematisk periodisering av en tillgångs 

avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Enligt Smith (2006, s. 162) syns detta i de 

finansiella rapporterna genom att företaget först gör en bedömning av en tillgångs 

ekonomiska livslängd, även kallat nyttjandeperiod, och sedan fördelas anskaffningsutgiften 

över den ekonomiska livslängden i form av avskrivningar. Avskrivningarna belastar 

resultaträkningen medan den del av anskaffningsutgiften som ej är avskriven tas upp som en 

tillgång i balansräkningen (Smith 2006, s. 162). Avskrivningarna har sin grund i 

matchningsprincipen som innebär att en utgift ska kostnadsföras i den takt som tillgången 

förbrukas (Smith 2006, s. 163). Enligt Smith (2006, s. 162) skapas svårigheter då hänsyn 

behöver tas till den tekniska livslängden. Detta leder till att nyttjandeperioden i många fall är 

kortare än den fysiska livslängden. Enligt Lönnqvist (2011, s. 78) finns det tre former av 

avskrivningar. Linjär avskrivning som innebär att lika mycket skrivs av varje år, progressiv 

avskrivning som innebär att avskrivningarna ökar för varje år som går samt degressiv 

avskrivning där avskrivningarna minskar för varje år. Till denna lista tilläger Smith (2006, s. 

164) produktionsberoende avskrivningar där avskrivningsbeloppet beror på hur tillgången 

förväntas användas. 

 

Även om avskrivningar är en periodiseringsfråga, så kan val av avskrivningsmetod ha effekt 

på affärsbeslut som tas inom ett företag (Jackson 2008; Jackson, Liu & Cecchini 2009; 

Rodgers, Jackson & Tuttle 2010). Rodgers, Jackson och Tuttle (2010) visar att 

avskrivningstakten har effekten att ju mer avskriven en tillgång är desto lägre blir 

försäljningspriset på tillgången vid en framtida avyttring. Detta gäller även om två tillgångar 

har exakt samma marknadsvärde. Rodgers, Jackson och Tuttle (2010) skriver att detta går 

emot teorin då två faktorer ska ignoreras vid försäljning av en tillgång, den historiska 

kostnaden som betalades för tillgången samt de avskrivningar som gjorts. Jackson (2008) 

kommer fram till att avskrivningar har effekt på hur snabbt en tillgång byts ut. En tillgång 

som är mycket avskriven byts således ut snabbare än om tillgången varit mindre avskriven, 

detta oavsett skick. Denna slutsats stämmer överens med forskning av Jackson, Liu och 

Cecchini (2009). Att avskrivningarna påverkar olika affärsbeslut som tas inom en 

organisation kan få konsekvensen att ledningen fattar beslut som ej är optimala för 

verksamheten (Jackson 2008). 

3.4 K3 – Årsredovisning och koncernredovisning 

Ramen för normerna i K3 är bestämmelser i ÅRL (BFN 2012). Andra utgångspunkter har 

även varit IFRS for SMEs, sambandet mellan redovisning och beskattning, befintlig 

normgivning och redovisningspraxis (BFN 2012). Likt IFRS for SMEs är K3 ett 

principbaserat regelverk och skiljer sig därmed från övriga råd som riktar sig till mindre 

företag som ska upprätta årsbokslut eller årsredovisning (BFN u.å.b). En annan likhet är att 

kapitelindelningen i K3 i huvudsak följer IFRS for SMEs (BFN 2012). 

 

Regelverket K3 innefattar det allmänna rådet (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och 

koncernredovisning med tillhörande vägledning. K3 är tänkt att vara huvudregelverket för 

icke noterade företag som skall upprätta en årsredovisning eller koncernredovisning (BFN 

2012). För större företag som inte ingår i en koncern vars koncernredovisning upprättas enligt 
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IFRS är K3 obligatoriskt (BFN 2012). K3 ska tillämpas senast räkenskapsår 2014 men företag 

har möjligheten att göra en förtida övergång (BFN u.å.b). 

 

Tidigare normgivning har krävt att materiella anläggningstillgångar såsom fastigheter ska 

delas upp i byggnader och mark (6.5 BFNAR 2001:3). En stor förändring från tidigare regler 

är att K3 kräver att vissa materiella anläggningstillgångar ska delas upp i komponenter (17.4 

BFNAR 2012:1). När komponentuppdelningen är genomförd ses varje identifierad 

komponent som en tillgång som skall skrivas av linjärt (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 

2013). 

3.5 Komponentavskrivningar enligt K3 

Komponentavskrivningar behandlas i kapitel 17 - Materiella anläggningstillgångar BFNAR 

2012:1. Bakgrunden till kravet på komponentavskrivningar är enligt Hellman, Nordlund och 

Pramhäll (2011) en strävan efter att redovisningen ska vara principbaserad och bygga på 

tillgångskriterierna som anges i K3. Enligt K3 är definitionen av en tillgång en resurs över 

vilken företaget har det bestämmande inflytandet till följd av inträffade händelser och som 

förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser som innefattar framtida ekonomiska fördelar 

(2.12 BFNAR 2012:1). En tillgång ska endast redovisas i balansräkningen om de ekonomiska 

fördelarna som är förknippade med posten sannolikt kommer att tillfalla företaget i framtiden 

samt om postens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt (2.18 BFNAR 

2012:1). 

 

K3 är ett principbaserat regelverk och BFN har valt att inte ge någon utförlig vägledning 

angående hur komponentavskrivningar skall gå till i praktiken (BFN 2012). Däremot har 

några branschorganisationer utfärdat riktlinjer och uttalanden för hur reglerna kan tillämpas. 

Exempelvis FAR som är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer samt 

rådgivare. Deras uttalande benämns RedU 13 övergång till komponentmetoden – fastigheter 

(FAR 2013). Från branschorganisationer inom fastighetsbranschen har Fastighetsägarna 

Sverige och SABO uttalat sig i form av riktlinjer för komponentredovisning av 

förvaltningsfastigheter (SABO 2013; SABOs redovisningsgrupp & Fastighetsägarna Sveriges 

redovisningsgrupp 2012).  

3.5.1 Betydande komponenter   

Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 

komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa (17.4 BFNAR 2012:1). 

 

För att det ska vara ett krav att särredovisa komponenter måste det därmed finnas väsentliga 

skillnader i nyttjandeperioden samt att komponenterna ska vara betydande. I kommentaren till 

punkt 17.4 ges exemplet att en fastighet är en materiell anläggningstillgång som har 

betydande komponenter, vilka förbrukas väsentligt olika (BFN 2012). För att förtydliga vad 

som menas med betydande komponenter förklaras att en fastighet med tillhörande byggnad, är 

mark en sådan komponent som ska särskiljas (BFN 2012). Vad gäller betydande komponenter 

i byggnader anges exemplen stomme, stammar, fasad samt tak. Anledningen till att dessa tas 

upp är på grund av att dessa vanligtvis har väsentligt olika nyttjandeperioder och byts ut med 

olika tidsintervaller i takt med förbrukning (BFN 2012).  

 

Gällande vad som är en betydande komponent skriver SABO (2013) att detta måste avgöras 

från fall till fall. Detta då det inte finns någon gemensam branschpraxis, varken för vad som är 

betydande belopp eller betydande andel av anskaffningsutgiften för en byggnad. Vidare 

föreslår SABO (2013) att de komponenter som inte lämpar sig för att identifieras som 
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betydande kan hänföras till en restpost. Vidare kan restpostens nyttjandeperiod antingen 

bedömas utifrån den tiden som är kvar till nästa renovering av byggnaden eller få samma tid 

som stommen. SABO (2013) har i deras riktlinjer identifierat 13 komponenter:  

 

Stomme och grund 

Stomkompletteringar/ innerväggar 

Värme, Sanitet (VS) 

El 

Inre ytskikt och vitvaror 

Fasad 

Fönster 

Köksinredning 

Yttertak 

Ventilation 

Transport (exempelvis hiss) 

Styr- och övervakning 

Restpost 

3.5.2 Nyttjandeperioder 

Har en tillgång delats upp på olika komponenter enligt punkt 17.4 ska respektive komponent 

skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. I annat fall ska tillgången skrivas av som en 

helhet över nyttjandeperioden (17.13 BFNAR 2012:1). 

 

Nyttjandeperiod är bland annat den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig 

att användas av ett företag (17.16 BFNAR 2012:1). Faktorer som ska beaktas då 

nyttjandeperioden bestäms är bland annat förväntad användning av tillgången samt förväntat 

slitage beroende på exempelvis företagets principer för reparationer och underhåll (BFN 

2012). Enligt punkt 17.20 ska ett företaget välja en avskrivningsmetod som återspeglar 

förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska 

fördelar.  

  

SABO (2013) gör bedömningen att nyttjandeperioden kan jämställas med ekonomisk 

livslängd, det vill säga den tid det bedöms vara ekonomiskt lönsamt att använda tillgången. 

Detta gäller i de fall då företaget har för avsikt att inneha byggnaden fram till utrangering. I 

vissa fall anses dock av enkelhetsskäl att den tekniska livslängden kan användas för att 

fastställa nyttjandeperioden (SABO 2013). Teknisk livslängd är den tidsperiod under vilken 

byggnadsdelen kan nyttjas för avsedd funktion (SABO 2013). 

3.5.3 Tillkommande utgifter 

Har en tillgång delats upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska utgifter för utbyte av en sådan 

komponent räknas in i tillgångens redovisade värde. Detta gäller även för tillkommande nya 

komponenter (17.5 BFNAR 2012:1). Har en tillgång inte delats upp i komponenter enligt 

punkt 17.4 , ska tillkommande utgifter som är väsentliga räknas in i tillgångens redovisade 

värde, om kriterierna för att redovisa en tillgång enligt punkt 2.18 är uppfyllda (17.5 BFNAR 

2012:1). 

 

Vid åtgärder på befintliga byggnader, även kallat tillkommande utgifter, ska dessa antingen 

kostnadsföras eller öka tillgångens anskaffningsvärde, det vill säga aktiveras (SABO 2013). 

När det gäller kostnader för löpande underhåll och reparationer ska dessa däremot 

kostnadsföras (BFN 2012).  
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Gällande tillkommande utgifter fick en utgift för en åtgärd enligt tidigare regler bara aktiveras 

om åtgärden ökade tillgångens prestanda jämfört med dess skick vid anskaffningstidpunkten 

(SABO 2013). Med nuvarande regler är utgångspunkten istället tillgångens skick strax före 

renoveringstillfället (SABO 2013). Detta innebär att utgifter som tidigare skulle ha 

kostnadsförts med nuvarande regler kan komma att aktiveras. SABO (2013) skriver att det går 

att använda sig av beloppsgränser eller andelsgränder, men påpekar samtidigt att dessa 

gränser måste bestämmas internt i det enskilda företaget. SABOs redovisningsgrupp & 

Fastighetsägarna Sveriges redovisningsgrupp (2012) gör bedömningen att åtgärder med en 

förbrukningstid på tre år eller mindre bör kunna kostnadsföras direkt. 

3.5.4 Ingångsbalans 

En övergång till komponentavskrivningar innebär att värderingsprinciper för fastigheter 

ändras. För större företag innebär detta att posterna för jämförelseåret måste räknas om för att 

kunna jämföras med tillämpningsårets poster på ett meningsfullt sätt (SABO 2013). Detta ska 

ske genom att företaget upprättar en ingångsbalansräkning den första dagen för 

jämförelseåret. Om en finansiell rapport ska upprättas enligt K3 för kalenderåret 2014 är 

tidpunkten för övergången 1 januari 2013. Huvudregeln i K3 är att en ingångsbalans ska 

upprättas med en retroaktiv tillämpning, det vill säga som om K3 alltid tillämpats (Nordlund, 

Pramhäll & Drefeldt 2013). Det finns dock en undantagsregel från retroaktiv tillämpning 

gällande materiella anläggningstillgångar: 
  

Materiella anläggningstillgångar, som enligt punkt 17.4 ska delas upp på komponenter, får 

inte räknas om retroaktivt. Det redovisade värdet för dessa tillgångar ska, per tidpunkten för 

övergång, delas upp på betydande komponenter (35.18 BFNAR 2012:1). 
 

Uppdelningen på komponenter ska därmed göras på redovisat värde per ingångsbalansdatum 

(BFNAR 2012:1). Företag som tillämpar kalenderår som räkenskapsår ska fördela det 

redovisade värdet per 1 januari 2013 på betydande komponenter för att kunna beräkna 

komponentavskrivningar för jämförelseåret 2013 i 2014 års redovisning (SABOs 

redovisningsgrupp & Fastighetsägarna Sveriges redovisningsgrupp 2012).  

 

SABO (2013) skriver att det finns två metoder för att hantera en praktisk indelning på 

komponenter, direkt infasning av komponenter i anläggningsregistret samt successiv 

infasning av komponenter i anläggningsregistret. Båda metoderna inleds med att fastigheterna 

delas in i betydande komponenter, därefter räknas en återstående nyttjandeperiod ut för 

respektive komponent. Genom direkt infasning redovisas komponenterna redan från början i 

anläggningsregistret. Sedan skrivs komponenterna av var för sig över respektive komponents 

bedömda återstående nyttjandeperiod (SABO 2013). Genom successiv infasning kvarstår 

byggnaden som ouppdelad och en viktad avskrivningsprocent används för hela byggnaden 

(SABO 2013). Det finns olika sätt att beräkna den viktade avskrivningssatsen. Exempelvis 

genom att en representativ byggnad väljs ut, där de olika komponenterna analyseras (FAR 

2013). Ett annat exempel är att använda generella modeller för vissa typer av byggnader som 

utgångspunkt för en relevant viktad avskrivning (FAR 2013). Faktorer som då måste beaktas 

är typ av byggnad, byggnadens skick och ålder vid övergången till K3 samt byggnadens 

geografiska läge. 

3.6 Princip- kontra regelbaserade standarder 

Debatten gällande om princip- eller regelbaserade standarder är att föredra har pågått under en 

lång tid (Wüstemann & Wüstemann 2010). Den generella skillnaden mellan princip- kontra 

regelbaserade standarder delas av många forskare som anser att regelbaserade standarder 
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består av precisa riktlinjer, oftast med kvantitativa gränsvärden för hur olika situationer ska 

behandlas (Bennett, Bradbury & Prangnell 2006; Dewing & Russell 2004; Jermakowicz & 

Alexander 2006; Wüstemann & Wüstemann 2010). Vidare består principbaserade standarder 

av generella riktlinjer över hur olika situationer ska behandlas och lämnar stort utrymme för 

det professionella omdömet. Alexander (1999) utvidgar denna definition genom att hävda att 

principbaserade standarder består av övergripande begrepp och att grundtanken bakom dessa 

begrepp är att de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av företagets aktiviteter. 

Regelbaserade standarder å sin sida är omfattande och strikta bestämmelser och tanken är att 

dessa bestämmelser ska omfatta alla tänkbara problem och situationer som kan uppstå i en 

redovisningssituation (Alexander 1999). Nelson (2003) ställer sig emot tankesättet att 

standarder ska ses som antingen regel- eller principbaserade och argumenterar för att 

standarder istället ska ses som mer eller mindre regelbaserade. 

 

Angående vilka fördelar och nackdelar de olika typer av standarderna har så går forskarnas 

åsikter isär. Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011) menar att regelbaserade standarder ger 

strikta riktlinjer över hur företagen ska rapportera och att detta skapar brightlines. 

Jermakowicz och Alexander (2006) anser att brightlines uppmuntrar ledningen till att tolka 

reglerna alltför bokstavligt och därigenom manipulerar redovisningen för att möjliggöra en 

redovisning som överensstämmer med det önskade resultatet. Principbaserade standarder å sin 

sida består istället av färre riktlinjer för den finansiella rapporteringen och lämnar större 

utrymme för det professionella omdömet (Agoglia, Doupnik & Tsakumis 2011). Agoglia, 

Doupnik och Tsakumis (2011) hävdar att regelbaserade standarder riskerar att skapa en ”show 

me where it says I can’t” attityd hos företagen då regelbaserade standarder omöjligt kan täcka 

in alla möjliga scenario. Dewing och Russell (2004) utvecklar resonemanget och skriver att 

ledningen skapar transaktioner som inte nämns i regelverket och då transaktionen inte nämns 

blir det svårt för revisorn att bemöta ledningens argument. Anledningen till detta är att det inte 

finns någon regel som uttryckligen förbjuder den nämnda transaktionen (Dewing & Russell 

2004).  

 

Förespråkare för regelbaserade standarder lägger stor vikt vid att jämförbarheten ökar då 

likartade scenarion bedöms på samma sätt (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006; Duchac 

2004; Wüstemann & Wüstemann 2010). Agoglia, Doupnik och Tsakumis (2011) visar att 

detta inte behöver vara fallet. Undersökningen visar att jämförbarheten mellan företag inte 

minskar med principbaserade standarder då ledningen allt som oftast tar hänsyn till principens 

underliggande syfte. Enligt författarna leder detta i sin tur till att ledningen rapporterar mindre 

aggressivt. Wüstemann och Wüstemann (2010) ställer sig emot forskare vars åsikt är att 

enbart principer ska användas då detta leder till ojämna bedömningar. Istället anser författarna 

att om man vill uppnå jämförbarhet och konsekventa bedömningar behöver det finnas regler, 

samt att dessa regler i sin tur ska vara baserade på välformulerade principer. Dessa tankar 

stöds även av Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006) som argumenterar för att de 

optimala standarderna bör vara både regel- och principbaserade. Nobes (2005) håller delvis 

med om detta men menar att anledningen till att regler finns är för att de underliggande 

principerna är ofullständiga. En slutsats av Nobes (2005) blir att många överflödiga regler 

skulle kunna tas bort om de underliggande principerna förbättrades, vilket i sin tur kan leda 

till ökad jämförbarhet.  

 

En fördel med principbaserade standarder är att dessa blir mindre känsliga för snabba 

förändringar i den ekonomiska omgivningen (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006; 

Wüstemann & Wüstemann 2010). Wüstemann och Wüstemann (2010) skriver att de 

professionella omdömet fyller en viktig funktion vid principbaserade standarder då omdömet 
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kan ta hänsyn till nya situationer i omvärlden som normgivarna inte kunnat förutse. Benston, 

Bromwich och Wagenhofer (2006) tillägger att regelbaserade standarder kan bli oanvändbara 

om den ekonomiska miljön snabbt förändras då inget utrymme lämnas för det professionella 

omdömet. Schipper (2003) anser att en nackdel med att det ställs höga krav på det 

professionella omdömet är att kraven höjs för revisorer och ekonomer, det blir således svårt 

för dessa att hänga med vid förändringar. För att principbaserade standarder ska leda till ökad 

kvalitet i den finansiella rapporteringen behöver revisorer och ekonomer både öka sin 

kompetens samt ändra sin inställning till att bli mer principorienterade i deras tankesätt (Jamal 

& Tan 2010). 

3.7 Revisorns roll  

Sikka (2009) anser att revisionen och revisorns roll är ett verktyg för att skapa förtroende hos 

allmänheten. Enligt författaren skapas förtroendet genom att revisorn bekräftar att företaget 

och dess ledning inte är korrupt och således ska ledningen kunna bära ansvar för det som 

gjorts. Spira (2001) förklarar att huvudsyftet med ett företags redovisning är att ge investerare 

och andra intressenter användbar information och att revisorns roll är att validera att denna 

information stämmer överens med verkligheten. Sikka (2009) tillägger att grönt ljus av en 

revisor av många anses vara en garanti för att informationen i de finansiella rapporterna 

stämmer. 

 

Revisorns roll har förändrats kraftigt sedan 1980-talet (Suddaby, Gendron & Lam 2009). Den 

kanske största förändringen är att revisorn i större utsträckning fokuserar på rådgivning 

(Jeppesen 1998). Moberg (2006, s.38) skriver att revisorns arbetsuppgifter kan delas in i tre 

olika roller. Dessa är att revisorn bedriver kontroll i klientens näringsverksamhet, att revisorn 

lämnar råd till klienten samt att revisorn ombesörjer uppgifter för klientens räkning. Norberg 

(2014) menar att revision fortfarande är kärntjänsten för de stora revisionsbolagen men frågar 

sig om detta kan komma att ändra sig i framtiden. Istället undrar Norberg (2014) om 

förändringen i revisionsyrket kan leda till att revisionsbolagen i framtiden kommer att erbjuda 

rådgivning som kärntjänst med revision som en sidotjänst. Enligt Victor Kotnik, konsultchef 

på Deloitte och ordförande i FAR:s rådgivningssektion drivs efterfrågan på rådgivning av 

faktorer som komplexa regelverk, global konkurrens och att företag effektiviserar sin 

verksamhet (Norberg 2014).  

 

Den transformering av revisorsyrket som skett har fått utstå kritik. Kritiker menar att de höga 

intäkter som kommer från rådgivning riskerar att göra revisorn beroende av sina klienter 

(Arnold, Bernardi & Neidermeyer 1999). Haynes, Jenkins och Nutt (1998) tror att den ökade 

mängden rådgivning riskerar leda till att revisorn neglekterar sin viktigaste roll som är att 

skydda investerare då revisorn blir delaktig i den löpande förvaltningen. Loft, Humphrey och 

Woods (2009) anser att reglerna kring vilken typ av rådgivning som får ges av revisorer 

behöver stramas åt för att de även i framtiden ska kunna agera oberoende. 

3.8 Institutionell teori 

Enligt Oliver (1991) kan institutionell teori användas för att studera hur organisationer 

förhåller sig till sin omgivning samt på vilket sätt organisationer reagerar på institutionella 

påtryckningar. Eriksson-Zetterquist (2009, s. 5) skriver att teorin fokuserar på hur 

organisationer påverkas av andra organisationer samt hur dessa hanterar och tar till sig idéer 

om förändring. Vidare ger teorin en förklaring till varför organisationer inom ett och samma 

organisationsfält tenderar att likna varandra (Deegan & Unerman 2011, s. 360) samt varför 

organisationer följer formella och informella regler snarare än att välja rationella sätt att 
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handla (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 5). Några vitala begrepp inom den institutionella teorin 

är institutioner, legitimitet, organisationsfält samt isomorfism (Eriksson-Zetterquist 2009). 

3.8.1 Institutioner  

Institutioner är ett brett begrepp som förklaras på olika sätt av olika forskare. Oliver (1991) 

skriver att de flesta institutionella teoretiker definierar begreppet som att en institution utövar 

påtryckning och förväntning. Hedlund (2007) förklarar att institutioner avser de formella 

regelverk och informella normer som ligger till grund för samhällets sätt att fungera. Exempel 

på institutioner är regelverk, statliga myndigheter, domstolar, lagar och professioner (Oliver 

1991). 

3.8.2 Legitimitet 

Dowling & Pfeffer (1975) anser att legitimitet är en viktig aspekt när relationer mellan 

organisationer och deras omgivning analyseras. Det här synsättet framgår i den institutionella 

teorin då teorin utgår från att organisationer inte enbart strävar efter att vara effektiva utan 

även måste betraktas av omvärlden som legitima för att överleva (Eriksson-Zetterquist 2009, 

s. 68). En förklaring till varför vissa företeelser såsom redovisning används, även om det inte 

är effektivt, förklaras på så sätt genom att det får organisationen att framstå som rationell, 

lämplig och modern (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 66). Detta är i likhet med Deegan och 

Unerman (2011, s. 362) som skriver att företag följer redovisningspraxis för att upprätthålla 

legitimitet. Agbeibor och Aboagye-Otchere (2012) kopplar tillämpning av internationella 

regelverk till legitimitet. Författarna menar att institutionell teori kan ge en förklaring till 

varför många länder adopterar internationella regelverk då detta skapar legitimitet gentemot 

omvärlden. Meyer och Rowan (1977) förklarar att det även är viktigt för en organisation att 

bli utvärderad av andra betydelsefulla organisationer eller personer exempelvis revisorer eller 

konsulter. Detta bidrar till att organisationens aktiviteter ses som trovärdiga för exempelvis 

anställda, chefer och omgivande myndigheter (Meyer & Rowan 1977). Det enklaste sättet att 

uppnå legitimitet är genom anpassning till omgivningen (Scott 1987). Organisationer som 

avviker från normen eller vad som förväntas kommer på så sätt få problem med att skapa eller 

upprätthålla legitimitet (Deegan & Unerman 2011, s. 362).  

3.8.3 Organisationsfält 

Enligt Eriksson-Zetterquist (2009, s. 72) belyser begreppet organisationsfält att omgivningen 

skapar och skapas av organisationer. Ett organisationsfält kan utgöras av industrier inom en 

och samma bransch men även av industrier som på något sätt är kopplade till varandra 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 73). Därmed kan organisationer påverka varandra även om de 

inte har direkt kontakt, detta genom kulturella eller normativa processer (Eriksson-Zetterquist 

2009, s. 73). Organisationsmedlemmars uppfattning om det egna fältets gränser påverkar 

organisationers val av modeller, hur de samlar information samt vilka de jämför sig med 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 74).  

3.8.4 Isomorfism 

Ett bidrag till utvecklingen av institutionell teori var DiMaggio och Powell (1983) som 

studerade varför det fanns en hög grad av homogenitet mellan organisationer (Deegan & 

Unerman 2011, s. 361). DiMaggio och Powell (1983) förklarar att i början av en förändring 

kommer företags tillvägagångssätt att skilja sig åt men då ett organisationsfält blir etablerat 

kommer företag inom fältet att bli mer homogena. DiMaggio och Powell (1983) kallar den 

process som leder till att organisationer tenderar att adoptera samma struktur och praxis för 

isomorfism. De mekanismer som påverkar organisationer inom ett fält är tvingande 

isomorfism, mimetisk isomorfism samt normativ isomorfism (DiMaggio & Powell 1983). 
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Tvingande isomorfism kommer från både formella och informella påtryckningar (DiMaggio 

& Powell 1983). Dessa påtryckningar utövas av andra organisationer som organisationen är 

beroende av samt genom kulturella påtryckningar från samhället (DiMaggio & Powell 1983). 

Exempel på detta är påtryckningar från staten, exempelvis i form av lagstiftning och kontroll 

(Eriksson-Zetterquist 2009, s. 79). Mimetisk isomorfism är osäkra situationer som driver 

organisationer att härma andra organisationer, ofta på grund av konkurrenskraftiga fördelar 

som exempelvis legitimitet (DiMaggio & Powell 1983). Genom att imitera organisationer 

som upplevs som mer framgångsrika undgår organisationen att hitta på egna sätt att lösa 

problem (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). På så sätt kan organisationen ta till sig en praktisk 

lösning utan att lägga ner allt för höga kostnader. Normativ isomorfism sker genom normer att 

adoptera särskild institutionell praxis (DiMaggio & Powell 1983). Exempel på normativ 

isomorfism är professioner som påverkar vad som är det rätta sättet att göra (Eriksson-

Zetterquist 2009, s. 80). DiMaggio och Powell (1983) poängterar att det inte alltid går att 

urskilja vilken av isomorfismerna som påtryckningarna kommer ifrån då dessa kan samverka. 

 

En organisation kan anta olika strategiska åtgärder till följd av påtryckningar från 

institutioner. Två strategiska åtgärder som Oliver (1991) identifierar är att samtycka och att 

kompromissa. Samtycke kan ske på olika sätt, både medvetet och omedvetet (Oliver 1991). 

Ett exempel är genom att följa normerna och ändra sina vanor så att dessa stämmer överens 

med omgivningens krav (Oliver 1991). Ett annat exempel är genom att en organisation 

härmar institutionella modeller genom att följa råd från konsultföretag eller 

yrkesorganisationer (Oliver 1991). Galaskiewicz och Wasserman (1989) studie av mimetiska 

processer visade att organisatoriska beslutsfattare, under osäkerhet, härmar beteendet hos 

andra aktörer i sin omgivning, särskilt de aktörer som de kände och såg som pålitliga. 

Samtycke kan även ske genom att organisationen medvetet följer institutionella krav i väntan 

på egennyttiga fördelar, exempelvis ökad legitimitet eller undvikande av kritik (Oliver 1991). 

En annan åtgärd är att organisationerna försöka balansera de olika intressena eller 

kompromissar med den externa institutionen (Oliver 1991). Detta förekommer då 

organisationer utsätts för institutionella krav som skapar konflikter ifall kraven inte 

överensstämmer med organisationens mål vad gäller effektivitet eller autonomi (Oliver 1991).  

  



32 

 

4 Empiri 

Avsnittet beskriver hur valda fastighetsbolag har hanterat problematiken gällande 

komponentavskrivningar samt vilka följder detta medfört. Avsnittet är strukturerat efter våra 

tre underfrågor och de empiriska fynden presenteras vart företag för sig. 

4.1 Mölndalsbostäder AB 

Vi har på Mölndalsbostäder AB intervjuat Pontus Leonardsson och Henrik Lyréus. Pontus är 

businesscontroller och har vid övergången till K3 varit delaktig i det praktiska arbetet. Henrik 

är ekonomichef och har haft det redovisningsmässiga ansvaret vid övergången. 

 

Val av information: Arbetet med komponentavskrivningarna började i november 2012 i 

samband med att de inledde ett samarbete med Lena Borin, ekonomichef på Partillebo AB. 

Detta för att diskutera ingångsbalanserna samt diskutera hur konverteringen skulle 

genomföras. Vid samma tidpunkt inleddes även ett samarbete med Pyramidens Projektledning 

i Göteborg AB. Anledningen till de båda samarbetena var bristen på vägledning gällande hur 

komponentavskrivningar enligt K3 skulle tillämpas. Det fanns dock viss information gällande 

hur olika bedömningar kunde göras
2
. För att få ytterligare information har Henrik deltagit på 

två seminarium. När SABO gav ut sin vägledning i maj 2013 läste de även denna. Under 

arbetets gång har det förts löpande diskussioner med deras revisorer angående hur reglerna 

ska tillämpas. Detta då de ansåg att det var viktigt att få bekräftelse på att det som gjorts i 

slutändan kommer att godkännas. Henrik förklarar att revisorerna bidragit med tolkningen av 

reglerna.  

 

Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: Mölndalsbostäder AB tog hjälp 

av Pyramidens Projektledning i Göteborg AB vid framtagandet av komponenter. De föreslog 

16 komponenter och vardera komponent bestod av mellan fyra och åtta underkomponenter. 

Utifrån Pyramidens Projektledning i Göteborg AB:s komponentuppdelning gjordes 

justeringar för att passa det egna fastighetsbeståndet bättre och slutresultatet blev 18 

komponenter inklusive mark (se bilaga 1). Varje komponent är sedan uppdelad i en till åtta 

underkomponenter. De har valt att använda sig av många komponenter eftersom de anser sig 

ha nytta av detta då det sker utrangeringar. Anledningen är att det på så sätt blir lättare att 

hänföra vilken komponent som tagits bort och vilket kvarvarande värde den utbytta 

komponenten har. Nyttjandeperioderna bestämdes i samråd med byggchefen, vilket 

resulterade i att varje underkomponent fick en uppskattad livslängd (se bilaga 1). Ett praktiskt 

problem som uppstod var att hänsyn behövdes tas till både den ekonomiska och den tekniska 

livslängden. Exempel som Henrik tar upp är att en stomme kan ha en teknisk livslängd på 150 

år medan det ekonomiskt sett blir svårt att motivera en livslängd på mer än 100 år. Vidare 

diskuterade de även med byggchefen hur fördelningen av varje komponent skulle se ut för de 

olika fastigheterna. Då olika byggnader ser olika ut ledde detta till att fyra schablonmallar 

skapades utifrån värdeår, där olika nyttjandeperioder samt fördelningen av komponenterna 

skiljer mallarna åt. Utifrån dessa schablonmallar har de sedan gått igenom fastighet för 

fastighet och gjort justeringar från schablonmallen i de fall då schablonen inte stämmer 

överens med verkligheten.  

 

Tolkning av tillkommande utgifter: Mölndalsbostäder AB har inga riktlinjer för hur 

tillkommande utgifter ska behandlas utan bedömningar för om dessa ska kostnadsföras eller 

                                                 
2
 SABO, Rek 95:02 Komponentavskrivning – aktivering av upprustningskostnader, uppdaterad 2001 samt 

debattartiklar utgivna av Bo Nordlund 
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aktiveras kommer att bedömas från fall till fall. Anledningen till att de har valt att inte ha 

några riktlinjer är på grund av att det bokförda värdet skiljer sig åt mellan fastigheter. Därmed 

kommer bedömningen för vad som anses vara en väsentlig åtgärd variera. Henrik tror att 

kunskaperna angående vad som ska aktiveras och vad som ska kostnadsföras kommer att öka 

ju längre tid som går, detta då praktisk tillämpning av regelverket kommer leda till tydligare 

rutiner kring vilka bedömningar som ska tas. 

 

Följder som reglerna medfört: Henrik framhäver att övergången till K3 har varit tidskrävande 

och utmanande. Han tror att om SABO:s rekommendationer givits ut tidigare hade detta 

underlättat arbetet avsevärt. Henrik bedömer att cirka 300 timmar av egen personal samt cirka 

150 000 kr i konsultarvoden lagts ner under övergången. Övergången till K3 har lett till både 

positiva och negativa effekter. Reglerna har lett till ett ökat och bättre samarbete mellan 

avdelningarna och en gemensam syn på fastigheterna har erhållits avseende investeringar, 

komponenter, förbättringar och underhåll. Vidare har även mindre felaktigheter upptäckts och 

en bättre koll på anläggningsregistret har skapats. Henrik påpekar att trots en del positiva 

effekter så har arbetsbördan ökat, detta främst då utrangeringar behöver bokföras dubbelt 

eftersom de skattemässiga avskrivningar behöver hanteras i ett separat bolag. De nya reglerna 

har medfört att avskrivningarna har ökat från tidigare 1, 75 procent till 2,07 procent. Samtidigt 

som underhållskostnaderna har minskat. Henrik har svårt att se vilka som kommer att gynnas 

av reglerna. Han anser även att jämförelser mellan företag kan försvåras då risken finns att 

många företag gör olika bedömningar. 

4.2 Partillebo AB 

Vi har intervjuat Lena Borin, ekonomichef på Partillebo AB. Lena har haft det övergripande 

ansvaret vid övergången till komponentredovisning. Då det uppkommit frågor inom 

organisationen som behandlat tolkningen av K3 är det Lena som har besvarat dessa. 

 

Val av information: Reglerna började diskuteras internt i mitten av 2012. De har använt sig av 

regelverket samt boken K3 i praktiken: PwC:s handbok vid tillämpning av K3. Även tidigare 

vägledning har använts såsom SABO, Rek 95:02 Komponentavskrivning – aktivering av 

upprustningskostnader, uppdaterad 2001 samt debattartiklar utgivna av Bo Nordlund. I 

november 2012 startade de ett samarbete med Mölndalsbostäder AB. För att få ytterligare 

information har Lena deltagit på kurser samt fört löpande diskussioner med revisorerna. Lena 

menar att revisorerna endast i begränsad omfattning kunnat hjälpa till. Trots detta betonar 

Lena revisorns roll då det är viktigt att revisorerna är med från början i ett projekt som K3. 

Partillebo AB har även fört löpande diskussioner med SABO och när SABO kom ut med sin 

vägledning 2013 ansåg Lena att den stämde väl överens med deras egen tolkning av reglerna. 

 

Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: Vid framtagandet av de olika 

komponenterna har de valt att använda sig av begreppet väsentlig skillnad. Arbetet med att ta 

fram olika komponenter samt livslängder beslutades i samråd med chefen för projektledarna, 

chefen för kommunhyrda lokaler samt förvaltningschefen. Genom att ta fram listor för 

samtliga delar som varje fastighet bestod av kunde de sedan gruppera dessa delar utifrån 

livslängder, där varje grupp blev en egen komponent (se bilaga 2). Vidare diskuterade de även 

hur komponenterna skulle fördelas. Detta ledde till att fyra schablonmallar för bostäder togs 

fram, vilka består av sju komponenter. De fyra mallarna utgår ifrån vilket värdeår fastigheten 

har och de olika värdeåren har olika fördelning gällande hur mycket som ska hänföras till 

varje komponent. Utifrån schablonmallarna har fastighet för fastighet inspekterats och 

korrigeringar har genomförts om mallen inte överensstämmer med verkligheten. 

Nyttjandeperioderna är tänkta att spegla Partillebo AB:s egna fastigheter och dessa tog lång 
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tid att bestämma. Detta då delarna som finns i varje komponent ej är homogena, exempelvis 

kan olika typer av tak ha olika livslängder och därmed används en snittlivslängd. 

Nyttjandeperioderna kommer att ses över löpande och kan tänkas ändras i framtiden. Lena 

påpekar att alla förändringar som tydligt skiljer sig från SABO behöver kunna förklaras för 

exempelvis revisorn.  

 

Tolkning av tillkommande utgifter: Partillebo AB har valt att använda sig av beloppsgränser 

när det gäller vad som ska aktiveras samt kostnadsföras (se bilaga 2). Således ska en åtgärd 

som överstiger beloppsgränsen aktiveras. Beloppsgränserna har tagits fram i samråd med 

teknikerna och varje komponent har en individuell beloppsgräns. Anledningen till att de valt 

att använda sig av beloppsgränser är för att underlätta för förvaltningen. Lena förklarar att 

dessa har mängder med fakturor att hantera och det blir allt för tidskrävande om de behöver 

diskutera gränsdragningen varje gång något ska åtgärdas. Vidare hävdar Lena att 

beloppsgränserna har varit ett måste för att kommunicera informationen till förvaltarna. 

 

Följder som reglerna medfört: Lena säger att övergången har varit tuff och tidskrävande och 

de har behövt anställa en konsult för att avlasta ekonomipersonalen vid övergången. Lena har 

svårt att se några fördelar med reglerna och förklarar att reglerna har lett till en ökad 

arbetsbörda. Detta främst då fler bedömningar kommer behöva göras i samråd med 

förvaltningen. Det finns heller inget systemstöd för de skattemässiga avskrivningarna och 

dessa hanteras i ett separat bolag vilket leder till dubbelarbete. K3 berör varenda faktura och 

Lena framhäver att det hela tiden gäller att försöka hitta förenklingar som stöds i K3. De nya 

reglerna har initialt medfört att underhållskostnaderna för 2013 minskat med cirka 40 miljoner 

samtidigt som avskrivningarna är på samma nivå som tidigare. Lena tror att avskrivningarna 

på sikt kommer öka. Lena bedömer att gränsdragningsproblematiken kring vad som skall 

kostnadsföras eller aktiveras är den mest problematiska posten, samt att ett mer standardiserat 

regelverk hade varit att föredra. Detta då det hade kunnat bidra till en ökad jämförbarheten. 

Lena tror att effekten snarare blir den motsatta på grund av att företagen kan tolka reglerna på 

olika sätt.  

4.3 AB Alingsåshem 

Vi har intervjuat Pernilla Nyby-Wilhelmsson, redovisningsansvarig samt Sofie Mattsson, 

fastighetscontroller på AB Alingsåshem. Sofie har varit involverad i det arbetet gällande 

komponentavskrivningar som behandlar fastighetsvärdering och Pernilla har varit involverad i 

arbetet gällande redovisningen. 

 

Val av information: Arbetet inleddes i maj 2013 då de gick på en informationsdag som SABO 

anordnade samt genom att de läste artiklar som behandlade ämnet. De har diskuterat reglerna 

med andra personer inom fastighetsbranschen på ekonomidagar och de har även haft kontakt 

med personal på Mölndalsbostäder AB och Partillebo AB. Vidare har de haft kontakt med två 

experter på komponentavskrivningar från revisionsbyrån E&Y samt ordinarie revisor. De 

beskriver revisorns roll som rådgivare. På AB Alingsåshem har de löpande dokumenterat vad 

som har gjorts under arbetets gång, dels för att denna information kan tänkas fungera som 

vägledning för företaget i framtiden och dels för att visa revisorn hur de tänkt.  

 

Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: Arbetet med att ta fram 

betydande komponenter och nyttjandeperioder inleddes under hösten 2013 genom att Sofie, 

tillsammans med driftschefen och en byggledare, gick igenom alla fastigheter för sig och 

delade in dessa i komponenter. Vid komponentindelningen har AB Alingsåshem använt sig av 

Mölndalsbostäder AB:s modell då de ansåg att denna stämde väl överens med deras egna 
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fastigheter. Därmed har fyra olika schablonmallar utifrån värdeår använts, men justeringar har 

gjorts, främst gällande livslängderna. De har lagt in alla schabloner i en excelmall och sedan 

gjort justeringar efter individuella värderingar, dels hur mycket som skall hänföras till varje 

komponent, dels gällande livslängden. Varje fastighet har ett eget excelblad där det framgår 

vilka justeringar som har gjorts. AB Alingsåshem har valt att använda sig av många 

komponenter då detta anses underlätta vid utrangering. Vidare anser de att då modellen fått 

godkänt av Mölndalsbostäder AB:s revisorer ger detta en viss trovärdighet.  

 

Tolkning av tillkommande utgifter: AB Alingsåshem har än så länge inga riktlinjer för hur 

tillkommande utgifter ska hanteras. Bedömning kommer därför göras i varje enskilt fall. 

Pernilla förklarar att AB Alingsåshem så småningom kommer att skapa riktlinjer för hur 

tillkommande utgifter ska behandlas. Hon poängterar därför vikten av att dokumentera vilka 

val som tas så att denna information ska kunna användas som riktlinjer i framtiden. 

  

Följder som reglerna medfört: Sofie och Pernilla har lagt ner mycket arbete vid 

övergångsperioden, uppskattningsvis ca en månad extraarbete var. De tror att reglerna 

kommer leda till aningen större arbetsbelastning i framtiden, främst för ekonomiavdelningen 

då skattemässiga avskrivningar och redovisningsmässiga avskrivningar inte kan behandlas 

samtidigt. Sofie och Pernilla kan se både positiva och negativa följder med reglerna. En 

osäkerhet är hur det kommer att se ut i framtiden då olika företag gör på olika sätt. Vidare är 

osäkerheten stor vid byte av revisorer då det kan tänkas att de nya revisorerna har en annan 

syn på hanteringen av komponentavskrivningar. Pernilla hade helst sett att det inte hade varit 

nödvändigt med komponentavskrivningar. Detta då det innebär merarbete i och med att de 

måste göra både skattemässiga samt redovisningsmässiga avskrivningar. Sofie å ena sidan 

anser att de nya reglerna skapar möjligheter då företag i större utsträckning kan aktivera 

underhåll. Detta i sin tur kan leda till att byggföretagen gynnas av reglerna. Även hyresgäster 

kan komma att gynnas då fler renoveringar leder till ökad kvalitet på boendet. Internt tror hon 

även att en större fokusering på varje enskild fastighet kommer att leda till en bättre kontroll, 

därmed kommer de nya reglerna leda till en mer rättvisande bild. Även Pernilla tror att det blir 

en lite mer rättvisande bild då företagen mer noggrant kommer att gå igenom vad som är en 

kostnad och vad som är en investering. Vad gäller resultateffekten kommer reglerna troligtvis 

få en neutral påverkan, vilket ses som en trygghet. De tidigare avskrivningarna på två procent 

kommer att öka marginellt. Kortsiktigt kommer reglerna medföra att fler underhåll utförs och 

att dessa i många fall kommer att aktiveras. 

4.4 Eksta Bostads AB 

Vi har intervjuat Göran Eriksson samt Martina Calming på Eksta Bostads AB. Göran är 

ekonomichef och har ett övergripande ansvar för arbetet med K3. Martina är 

fastighetsekonom och har hand om K3 i deras ekonomisystem. 

 

Val av information: De började diskutera reglerna strax innan sommaren 2013 och det 

praktiska arbetet började under hösten 2013 efter att SABO:s vägledning utgivits. Under 

arbetets gång har de haft löpande kontakt med SABO samt fastighetsbolag i närområdet. 

Göran och Martina har deltagit på ett antal ekonomidagar som anordnats av SABO. De har 

löpande diskuterat reglerna med bolagets revisor och Göran beskriver att revisorn har varit 

som ett bollplank under processen. Med detta menas att vid varje beslut som tagits gällande 

reglerna har revisorn kontaktats för att bekräfta att beslutet varit korrekt.  

 

Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: När SABO gav ut vägledning 

valde Eksta Bostads AB att som utgångspunkt använda sig av deras komponentuppdelning. 
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Komponenterna diskuterades med förvaltarna och för att bättre passa fastighetsbeståndet i 

Eksta Bostads AB valde de att använda sig av 12 komponenter (se bilaga 3). Göran påpekar 

att det fanns många svårigheter, bland annat vad som skulle hänföras till vilken komponent. 

Exempelvis om yttersidan av en balkong ska hänföras till balkong eller fasad. När 

komponenterna var beslutade bestämdes fördelningen av komponenterna samt dess 

nyttjandeperioder. Göran menar att det även här uppstår gränsdragningsproblem, exempelvis 

hur nyttjandetiden ska hanteras vid en ommålning av en fasad där fasadens nyttjandeperiod är 

40 år medan målningen har en nyttjandeperiod på 10 år. För att lösa liknande problem valde 

Eksta Bostads AB att ta hjälp av Mölndalsbostäder AB:s modell vid fördelning av 

komponenterna samt bestämmande av nyttjandeperioder. Därmed har fyra olika 

schablonmallar utifrån värdeår använts. Eksta Bostads AB har istället för underkomponenter 

valt att använda genomsnittstider. Exempelvis har olika tak olika livslängder och därför har de 

använt sig av ett snitt. Utifrån schablonmallarna har Martina sedan diskuterat fastighet för 

fastighet med förvaltarna. I de fall då verkligheten skiljer sig från schablonen har justeringar 

gjorts och dessa har dokumenterats.  

 

Tolkning av tillkommande utgifter: Eksta Bostads AB har än så länge inga riktlinjer för hur 

tillkommande utgifter ska hanteras. Göran anser inte att beloppsgränser är förenligt med 

gällande regelverk. Både Göran och Martina berättar att det även vid hanteringen av 

tillkommande utgifter kan förekomma gränsdragningsproblem vilket leder till att fler 

diskussioner kommer föras med förvaltarna. Således kan bedömningarna skilja sig från 

fastighet till fastighet. 

 

Följder som reglerna medfört: Göran förklarar att den bristande och sena vägledningen har 

försvårat arbetet med komponentavskrivningar. Martina uppskattar att den totala tid som lagts 

ner vid övergången motsvarar en heltidstjänst under tre månader. Reglerna kommer även leda 

till en ökad arbetsbörda i framtiden, detta då anläggningsregistret kommer behöva uppdateras 

oftare samt att de skattemässiga avskrivningarna kommer behöva hanteras i ett separat bolag. 

Vidare kommer även fler diskussioner föras med förvaltarna kring hur tillkommande utgifter 

ska hanteras. Resultatmässigt kommer avskrivningarna att öka med cirka tio procent medan 

underhållskostnaderna kommer minska med motsvarande belopp. Göran och Martina tror att 

det i framtiden kommer utvecklas en form av praxis kring hur de olika bedömningarna ska 

hanteras. Trots detta anser de inte att reglerna kommer leda till bättre redovisning och bättre 

jämförbarhet på grund av att de olika besluten grundar sig på personliga bedömningar. 

Skillnader kommer bestå så länge reglerna är principbaserade. Göran kan inte se några 

intressenter som kommer dra nytta av reglerna utan det enda som kommer framgå är att 

komponentavskrivningar tillämpas. 

4.5 Aranäs AB 

Vi har intervjuat Helen Eklund som är ekonomichef på Aranäs AB. Helen har det 

övergripande ansvaret för arbetet med K3, vilket innebär att hon har drivit processen med 

komponentavskrivningar tillsammans med redovisningschefen och controllern.  

 

Val av information: Inom ekonomiavdelningen är det främst Helen, redovisningschefen samt 

controllern som har varit delaktiga i arbetet med komponentavskrivningar. Arbetet började 

under 2012 med att de gick på utbildningar och seminarium för att få en uppfattning om vad 

de nya reglerna skulle få för betydelse för Aranäs AB. Under hela processen har de fört en 

dialog med bolagets revisor. Helen har även läst SABO:s vägledning gällande tolkning av 

reglerna. Det praktiska arbetet inleddes under hösten 2013 då Aranäs AB:s styrelse tog ett 
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gemensamt beslut tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB om att K3 skulle väljas som 

regelverk. 

 

Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: Vid val av komponenter har 

Aranäs AB utgått ifrån SABO:s riktlinjer och anpassat dessa efter hur bolagets fastigheter ser 

ut (se bilaga 4). Detta genom att gå igenom varje fastighet för sig tillsammans med 

fastighetsförvaltarna. De är ännu inte helt klara med arbetet med komponenter men hittills har 

en bostadsfastighet nio komponenter inklusive en restpost. Vad som ska hänföras till 

restposten är ännu inte beslutat. Aranäs AB äger många äldre fastigheter och Helen förklarar 

att i dessa byggnader kommer stora delar att hänföras till stommen. Även vid val av 

nyttjandeperioder har de använt sig av SABO:s riktlinjer men anpassat dessa tillsammans med 

förvaltarna. Exempelvis har de använt en viktad avskrivningsprocent för komponenten 

installationer eftersom de har många olika typer av installationer. 

 

Tolkning av tillkommande utgifter: Aranäs AB har än så länge inte tagit något definitivt beslut 

gällande hur tillkommande utgifter ska behandlas. Diskussioner har förts med revisorn och de 

är överens om att det ska vara ett väsentligt belopp för att kunna aktiveras. Helen förklarar att 

de funderar på att införa en beloppsgräns, vilket i så fall kommer att variera beroende på 

byggnadstyp. 

 

Följder som reglerna medfört: Helen berättar att arbetet med komponentavskrivningar har 

tagit en hel del tid och att det kommer bli mer att göra under våren då de ska göra om 

anläggningsregistret. I ett längre perspektiv tror hon inte att det vardagliga arbetet kommer att 

förändras speciellt mycket. Detta då de sedan tidigare redovisat underhåll på separata konton 

samt redovisat i projektform. Vidare kommer de nya reglerna kräva ett närmre samarbete 

mellan ekonomerna och förvaltarna. Helen tror inte att reglerna kommer leda till väsentliga 

resultateffekter initialt för Aranäs AB. Många av deras fastigheter är äldre och i dessa fall 

kommer en stor del att hänföras till stommen. Däremot förmodar hon att reglerna kommer 

påverka mer i framtiden då stora investeringar görs och underhåll i allt större utsträckning 

kommer att aktiveras. Enligt Helen kommer de nya reglerna troligtvis leda till att företag som 

endast har ett fåtal fastigheter uppvisar ett jämnare resultat och därmed en mer rättvisande 

bild. Men för fastighetsbolag som äger ett flertal fastigheter där ständiga reparationer och 

underhåll sker kommer regeländringarna inte att få samma effekt. Helen har svårt att komma 

på någon som kan gynnas av de nya reglerna kring komponentavskrivningar. Hon tror inte 

heller att det blir lättare att jämföra företag då olika företag kommer att göra olika 

bedömningar. 

4.6 Ivar Kjellberg Fastighets AB 

Vi har intervjuat Dag Bergäng, ekonomichef på Ivar Kjellberg Fastighets AB.  

 

Val av information: Arbetet med komponentavskrivningar inleddes under 2012 då de internt 

diskuterade reglerna på en övergripande nivå men det var först under hösten 2013 som det 

praktiska arbetet började. Anledningen till detta vara att det var först då de fick lite klarhet 

och vägledning i hur olika bedömningar kunde göras. De har använt sig av SABO:s 

vägledning samt en rapport utgiven av revisionsbyrån PwC gällande reglerna. Då Ivar 

Kjellberg Fastighets AB tillsammans med Ernst Rosén äger ett intressebolag, Aranäs AB, har 

reglerna även diskuterats mellan dessa bolag. De har även fört diskussioner med bolagets 

revisor men Dag tycker att revisorn har varit passiv till en början. 
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Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: I valet av komponenter har de 

utgått från SABO:s riktlinjer. Riktlinjerna diskuterades med förvaltarna och i samråd med 

dessa samt på grund av enkelhetsskäl beslutades att åtta komponenter skulle användas (se 

bilaga 5). De har inte valt att använda sig av en restpost utan restposten kommer istället 

hänföras till installationer. En restpost kan exempelvis vara postboxar, infotavlor eller 

miljörum. Då många av företagets fastigheter är äldre kommer dessa av enkelhetsskäl att 

betraktas som enbart stomme i inledningen. I takt med att renoveringar görs kommer dessa 

fastigheterna så småningom att få nya komponenter. Nyttjandeperioderna har diskuterats med 

förvaltarna men de har även använt sig av SABO:s vägledning. Dag förklarar att 

nyttjandeperioderna kan skilja sig lite mellan olika fastigheter men de utgår från ett 

genomsnitt. Genomsnittet tas fram genom att åtgärder som görs på en fastighet noteras i 

underhållningssystemet. Avsteg från genomsnittet kan dock göras i enskilda fall vilket främst 

blir aktuellt vid nybyggnationer.  

 

Tolkning av tillkommande utgifter: Ivar Kjellberg Fastighets AB har inte några direkta 

beloppsmässiga riktlinjer angående hur tillkommande utgifter ska hanteras. Dag föreslog att 

de skulle införa beloppsgränser men detta godkändes inte av revisorn. Detta då varje fastighet 

i deras fastighetsbestånd ligger i separata kommanditbolag. Revisorn gjorde bedömningen att 

det är den juridiska enheten som ska styra. Bedömningar kommer därför göras från fall till fall 

men Dag hade önskat att det fanns tydligare riktlinjer. 

 

Följder som reglerna medfört: De är inte helt klara med det praktiska arbetet än. Övergången 

har lett till en viss ökad arbetsbelastning men när övergången väl är klar tror Dag inte att 

arbetet kommer att förändras speciellt mycket. Det som kommer förändras är att fler 

diskussioner kommer föras med förvaltarna samt att reglerna leder till ett ökat administrativt 

arbete. Vad gäller resultateffekter bedömer Dag att Ivar Kjellbergs Fastighets AB initialt 

kommer få ett lite bättre resultat då fler underhåll och reparationer aktiveras. Dag anser att 

avskrivningarna i nuläget har en mycket liten betydelse för värdering av fastighetsbolag. Dag 

tror dock att avskrivningarnas betydelse kan öka i framtiden då K3 över tid kan tänkas leda 

till att marknadsvärdena och det bokförda värdet bättre kommer att överensstämma. Vad 

gäller nyttan med reglerna kan Dag inte direkt se någon som kommer att gynnas men det kan 

tänkas bli lättare att jämföra olika fastighetsbolag. Anledningen är att företagen tidigare haft 

olika principer gällande vad som skall aktiveras. 

4.7 Bostads AB Poseidon 

Vi har intervjuat Jessica Kruse, ekonomichef på Bostads AB Poseidon. Jessica har haft det 

övergripande ansvaret vid övergången till K3. 

 

Val av information: Inom Bostads AB Poseidon började reglerna diskuteras i början av 2012, 

men det praktiska arbetet inleddes först under hösten 2012. Jessica har tillsammans med den 

tekniska chefen och projektledarna diskuterat reglerna vid ett flertal tillfällen. Det har även 

förts diskussioner med de andra bolagen inom koncernen för att det ska råda en viss 

samstämmighet. Jessica förklarar att de under projektets gång läst SABO:s vägledning samt 

gått på olika utbildningar. De har även fört löpande diskussioner med bolagets revisor. Jessica 

beskriver revisorn som aningen passiv men påpekar att kommunikationen har varit viktig för 

att bekräfta att de gjort rätt från början.  

  
Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: Jessica beslutade tillsammans 

med fastighetsingenjörerna och den tekniska chefen vilka komponenter som skulle användas. 

Resultatet blev att sex komponenter användes vid fördelning av ingångsbalanserna. Sedan 
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beslutades att de även skulle använda underkomponenter vilket resulterade i totalt 16 

komponenter som kommer användas i det löpande arbetet framöver. Jessica förklarar att en 

uppdelningen på komponenter kan göras väldigt detaljerad men att man någon gång måste dra 

en gräns, då många komponenter inte nödvändigtvis leder till en mer rättvisande redovisning. 

Bostads AB Poseidon använder sig även av en restpost men denna används enbart vid 

nyinvesteringar. Fördelningen av komponenterna gjordes utifrån en nyproduktion, fastighet 

för fastighet. De räknade således ut hur mycket av en nyproduktion som skulle hänföras till 

varje komponent vid tidpunkten för byggnationen. Informationen verkade sedan som underlag 

då fastighetsingenjörerna skulle bestämma fördelningen. I vissa fall fick de justera 

fördelningarna, exempelvis då omfattande renoveringar gjorts. Vad gäller nyttjandeperioder 

har mycket ansvar överlämnats till fastighetsingenjörerna. Varje komponent kan ha olika 

nyttjandeperioder beroende på typ av fastighet samt vilka renoveringar som gjorts. 

Exempelvis har komponenten badrum tre olika nyttjandeperioder och det är upp till 

fastighetsingenjören att besluta vilken nyttjandeperiod som ska gälla för varje specifik 

fastighet. 

 

Tolkning av tillkommande utgifter: Bostads AB Poseidon har som utgångspunkt att i de fall då 

mer än 25 procent av en komponent byts ut skall detta klassas som ett komponentutbyte och 

aktiveras. Ett exempel som Jessica tar upp är att i de fall då en sida av en fasad på ett 

fyraväggshus byts ut ska summan aktiveras. Jessica poängterar att 25 procent endast är en 

riktlinje i nuläget och kan behöva ses över i framtiden. Vidare förklarar hon att i de fall då 

beloppen är betydande kan avsteg ske från procentgränsen. Jessica menar att gränsdragningen 

inte är ett stort problem då många renoveringar oftast skiljer sig väsentligt från 25 procent. 

 

Följder som reglerna medfört: Jessica beskriver övergången som tidskrävande samt att det 

har varit en rejäl omställning. Jessica framhäver att tankegången måste förändras, exempelvis 

då många utgifter som tidigare klassificerades som underhåll nu ska aktiveras. Det gäller även 

att hitta nya rutiner då investeringsbeslutsmallar och uppföljningsmallar kommer att behöva 

förändras. Bostads AB Poseidon är tvungna att skilja på skattemässiga respektive 

bokföringsmässiga avskrivningar vilket ökar den administrativa bördan. Jessica vet ännu inte 

hur stora resultateffekterna kommer att bli men tror att resultatet till en början kommer att 

förbättras något. Jessica tycker att reglerna känns logiska och att dessa leder till en mer rättvis 

avskrivning. Vidare medför reglerna en ökad kunskap hos ekonomiavdelningen angående 

fastigheternas olika delar. Trots en del positiva följder har Jessica svårt att se några som 

kommer att gynnas av reglerna. Hon tror inte heller att jämförbarheten mellan företag 

kommer öka eftersom olika bedömningarna inom branschen kan komma att skilja sig åt. 

4.8 FABO 

Vi har intervjuat Victoria Bengtsson, ekonomichef på FABO. Victoria är projektledare för 

K3-projektet inom FABO 

 

Val av information: Reglerna gällande komponentavskrivningar började diskuteras inom 

organisationen i slutet av 2012. Diskussioner fördes med SABO men även med 

fastighetsbolag i närområdet. Victoria har även gått på olika seminarier då det fanns begränsat 

med vägledning. Victoria antecknade löpande olika tankar kring hur reglerna hade tolkats och 

skickade dessa till bolagets revisor för att få bekräftelse. FABO har medvetet valt att inte 

ligga i framkant och väntade med de praktiska arbetet tills de fick bekräftelse från revisorn 

och SABO. Victoria beskriver revisorn som aningen passiv och osäker men menar samtidigt 

har revisorn varit en viktig kugge för att få bekräftelse. 
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Tolkning av betydande komponenter och nyttjandeperioder: Victoria bestämde i samråd med 

en ekonom på företaget vilka komponenter som skulle användas. FABO utgick från SABO:s 

vägledning och beslutade vilka komponenter som skulle användas utifrån vilka delar av deras 

fastigheter som hade störst värde. Vidare betonar Victoria att antalet komponenter måste 

hållas på en rimlig nivå för att inte göra processen för komplex. Resultatet blev åtta 

komponenter, varav en restpost som endast används vid nybyggnation (se bilaga 6). När 

komponenterna var beslutade fördelade fastighetschefen och två fastighetsingenjörer 

komponenterna på fastigheterna. Detta ledde till en mall för varje årtionde utifrån byggnadsår 

där fördelningen mellan komponenterna skiljer mallarna åt. Efter att mallarna var 

färdigställda gick de igenom varje fastighet och eventuella korrigeringar gjordes om 

verkligheten skiljde sig från mallarna. Angående nyttjandeperioderna har FABO utgått ifrån 

SABO:s vägledning. För en del komponenter har de valt att använda sig av den ekonomiska 

livslängden och för vissa den tekniska livslängden (se bilaga 6). För de komponenter som inte 

är homogena används den tekniska livslängden, vilken bestäms genom individuella 

bedömningar. Med andra ord används den tekniska livslängden vid exempelvis komponenten 

tak då olika material av tak har olika livslängder. För de komponenter där den ekonomiska 

livslängden används görs inga individuella bedömningar. 

 
Tolkning av tillkommande utgifter: För att det ska vara ett komponentbyte krävs det att en 

betydande del av komponenten ska ha bytts ut. Detta diskuterades med revisorn som från 

början ansåg att en betydande del skulle tolkas som 50 procent. Victoria höll inte med om 

detta och tar upp ett exempel med en fastighet med fem trappuppgångar. Om en av 

trappuppgångarna renoveras varje år under fem års tid skulle detta innebära att renoveringarna 

kostnadsförs. Då detta är en stor investering ansåg inte Victoria att en investering likt denna 

skulle kostnadsföras enbart för att renoveringen görs under ett och samma år. Tolkningen blev 

istället att 20 procent ses som en betydande andel, och att summan behöver överstiga 20 000 

kr för att aktiveras. Avslutningsvis behöver även investeringen ha en nyttjandeperiod som 

överstiger tre år för att aktiveras.  
 
Följder som reglerna medfört: Victoria tycker att övergången har varit smidig och inte 

speciellt krävande även om det har tagit viss tid. Vidare har den bristande vägledningen inte 

setts som ett stort problem. Arbetsbördan har ökat aningen för ekonomiavdelningen, då 

antalet konteringar har ökat. Victoria förklarar att det främst är tankesättet som behöver 

ändras både för ekonomerna och förvaltarna, då det främst kommer bli mer diskussioner kring 

hur tillkommande utgifter ska hanteras. Victoria förstår tanken med de nya reglerna, det vill 

säga att det blir en mer rättvisande redovisning men har å andra sidan svårt att se vilka som 

kan nyttjas av reglerna. Hon tror att de företag som har många fastigheter som behöver 

renoveras möjligtvis kan gynnas av reglerna. FABO:s underhållskostnader kommer vid 

övergången att ligga på samma nivå som tidigare år. Detta beror på att FABO har tidigarelagt 

underhåll på grund av reglerna. Anledningen är att Victoria gör bedömningen att fler 

underhåll kommer att aktiveras över tid vilket leder till högre avskrivningar på sikt. För att 

kompensera detta har underhåll tidigarelagts under den tid som avskrivningarna fortfarande är 

låga. 
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5 Analys  

I detta avsnittet analyseras de empiriska fynden för att se om det finns stöd i den teoretiska 

referensram för att besvara vald problemformulering. Avsnittet inleds med en sammanfattning 

av teorin som ligger till grund för analysen. Avsnittet är sedan uppdelad utefter våra tre 

underfrågor. 

5.1 Inledning analys 

Tvingande isomorfism kommer från både formella och informella påtryckningar. DiMaggio 

och Powell (1983) skriver att tvingande isomorfism utövas av andra aktörer vilka 

organisationen är beroende av. Då dessa inflytelserika aktörer har liknande förväntningar på 

andra organisationer förklarar teorin att organisationer inom ett och samma organisationsfält 

kommer att likna varandra (Deegan & Unerman 2011, s. 364). Således kommer företagen 

enligt teorin att likna varandra då samtliga intervjuade företag enligt lag är tvingade att 

tillämpa samma regelverk. Mimetisk isomorfism handlar om att organisationen i osäkra 

situationer härmar andra organisationer (DiMaggio & Powell 1983). Om organisationerna 

skulle anse att regelverket är komplext och svårtolkat skulle de därmed söka stöd i andra 

organisationer och således härma dessa. Den normativa isomorfismen härstammar från att 

exempelvis professioner har inflytande och därmed kan påverka vad som är det rätta sättet att 

göra (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 80). Således har inflytelserika professioner enligt teorin en 

stark påverkan gällande hur företagen tillämpar reglerna. DiMaggio och Powell (1983) 

poängterar att det inte alltid går att urskilja vilken av dessa isomorfismer som påtryckningarna 

kommer ifrån då dessa kan samverka. Utifrån de tre isomorforiska mekanismerna kommer vi 

att analysera empirin för att se om vi kan finna stöd i den institutionella teorin för hur de 

intervjuade företagen hanterat problematiken som reglerna medfört. 

5.2 Företagens val av information 

BFN har valt att inte ge någon närmare vägledning angående hur komponentavskrivningar 

skall gå till i praktiken (BFNAR 2012:1). På grund av den bristande vägledningen i K3 har 

samtliga intervjuade företag inhämtat extern information inför övergången till 

komponentavskrivningar. Den institutionella teorin förklarar att företagets uppfattning om det 

egna organisationsfältet påverkar hur företaget väljer att inhämta information (Eriksson-

Zetterquist 2009, s.74). Ett organisationsfält kan både utgöras av industrier inom en och 

samma bransch samt industrier som på något sätt är kopplade till varandra. Vidare kan 

organisationer påverka varandra även om de inte har direkt kontakt (Eriksson-Zetterquist 

2009, s.73). I intervjuerna kan vi se en tydlig koppling angående vilken information företagen 

har använt sig av, således kan det tänkas att företagen har samma syn på hur deras 

organisationsfält ser ut. Till stor del har företagen fått information genom andra aktörer inom 

fastighetsbranschen men de har även i viss mån påverkats av revisionsbranschen. Samtliga 

respondenter har haft direkt kontakt med personer i andra fastighetsbolag. Detta genom att 

diskutera reglerna under ekonomidagar eller genom samarbeten med andra företag. De företag 

som valt att samarbeta är de företag som gick över att tillämpa regelverket redovisningsår 

2013, Mölndalsbostäder AB och Partillebo AB. Anledningen till att de valde att samarbeta var 

att det fanns begränsat med vägledning gällande tolkning av reglerna vid deras övergång. 

Bostads AB Poseidon har diskuterat reglerna inom koncernen för att det ska finnas en 

samstämmighet mellan bolagen, och även Aranäs AB och Ivar Kjellberg Fastighets AB har 

diskuterat reglerna. Vidare har även vissa av företagen tagit hjälp av andra företag inom 

fastighetsbranschen. Exempel på detta är att Eksta Bostads AB och AB Alingsåshem tagit 

hjälp av Mölndalsbostäder AB som i sin tur anlitat Pyramiden Projektledning i Göteborg. 
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Flera av respondenterna beskriver även att de har fått information genom kurser, utbildningar 

eller seminarium, vilka har anordnats av revisionsbolag samt SABO. 

 

Det finns ett antal branschorganisationer som har givit ut vägledning för hur reglerna kan 

tolkas. Samtliga respondenter beskriver att de har använt sig av sådana skriftliga riktlinjer. 

Intervjuerna visar att det framför allt är SABO:s vägledning som företagen använt sig av. 

Denna vägledning är specifikt inriktad på tolkning av reglerna i K3 gällande 

komponentredovisning av fastigheter. De företag som gick över till K3 redovisningsår 2013, 

innan denna vägledning fanns, har till en början använt sig av tidigare utgiven information 

kring komponentavskrivningar för att sedan stämma av med SABO:s vägledning när denna 

gavs ut.  

 

Samtliga företag har på något sätt haft kontakt med bolagets revisor och sex av företagen har 

haft löpande kontakt med sin revisor. Vi kan dock se en skillnad när det gäller revisorns roll i 

processen. Några respondenter beskriver att revisorn har varit passiv samt att revisorn inte har 

kunnat svara på frågor gällande hur reglerna ska tolkas. Det här perspektivet stöds av 

Schipper (2003) som anser att en nackdel med att det i principbaserade standarder ställs höga 

krav på det professionella omdömet är att kraven höjs för revisorer. Således blir det svårt för 

dessa att hänga med vid förändringar. Andra respondenter beskriver att revisorernas roll har 

varit som rådgivare och att de har varit mer delaktiga i processen. Moberg (2006, s. 38) 

skriver att en av revisorns arbetsuppgifter är att agera som rådgivare. Norberg (2014) förklarar 

att en faktor som driver efterfrågan på rådgivning av revisorer är komplexa regelverk. 

Norbergs (2014) resonemang kan tänkas förklara att flera respondenter betonar revisorns roll 

som rådgivare vid övergången till komponentavskrivningar. I intervjuerna framgår det att 

respondenterna har en gemensam syn på varför revisorn har kontaktats. Detta då samtliga 

respondenter berättar att det har varit viktigt att få bekräftelse från revisorerna för att se om de 

tagit rätt beslut. Revisionen och revisorns roll anses vara ett verktyg för att skapa förtroende 

(Sikka 2009; Spira 2001). Meyer och Rowan (1977) nämner att det är viktigt för företagen att 

bli utvärderade av revisorer. Anledningen till detta är enligt författarna att det bidrar till att 

organisationens aktiviteter ses som mer trovärdiga. 

 

Vi kan se att den bristande vägledningen har lett till en viss osäkerhet, vilket har medfört att 

samtliga intervjuade företag har tagit hjälp av andra aktörer inom organisationsfältet. Detta 

genom att kontakta personer i fastighetsbranschen som står inför samma tvingande 

påtryckningar, kontakta revisorer samt branschorganisationer som givit ut vägledning. Vi 

kopplar detta agerande till den mimetiska isomorfismen, då företagen på grund av osäkerhet 

härmar eller tar hjälp av andra organisationer. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009, s. 5) 

fokuserar den institutionella teorin på hur organisationer påverkas av varandra och hur idéer 

om förändring tas emot. Teorin utgår från att det är just de aktörer som ses som pålitliga som 

organisationer väljer att imitera (Galaskiewicz &Wasserman 1989). Enligt teorin kan därför 

SABO, BFN, samt revisionsprofessionen ses som starka aktörer inom organisationsfältet.  

5.3 Tolkning av regler 

5.3.1 Betydande komponenter 

Reglerna i K3 förklarar att i de fall då skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter förväntas vara väsentlig så ska tillgången delas 

upp på dessa (17.4 BFNAR 2012:1). Med andra ord är det två krav på när 

komponentuppdelning ska ske, dessa är att det ska vara väsentlig skillnad i nyttjandeperioden 

mellan komponenterna samt att komponenterna ska vara betydande. I reglerna ges det 
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begränsat med vägledning till hur reglerna ska tolkas men i kommentaren till punkt 17.4 går 

att utläsa viss vägledning (BFN 2012). Exempel på vilka komponenter en fastighet består av 

är stomme, stammar, fasad samt tak. Anledning till att dessa nämns är att dessa vanligtvis har 

väsentligt olika nyttjandeperioder och byts ut med olika tidsintervall i takt med förbrukningen 

(BFN 2012). En anledning till att det ges liten vägledning är att reglerna är principbaserade 

(Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) påpekar att 

det vid principbaserade regler ska vara syftet med reglerna att principen förklaras i 

regelverket, medan tillämpningen ska ske i företaget. Således kan företagens bedömningar 

skilja sig från fall till fall. 

 

I SABO:s vägledning har en exempeluppdelning på en bostadsfastighet gjorts vilken består av 

13 komponenter däribland en restpost. Vidare skriver SABO att trots deras exempel-

uppdelning bör bedömningar ske från fall till fall (SABO 2013). Att bedömningarna kan skilja 

sig från fall till fall framgår tydligt av intervjuerna. Göran på Eksta Bostads AB berättar att 

det vid bestämmande av vilka komponenter som är betydande går att göra hur detaljerat som 

helst med uppemot 100 komponenter. Jessica på Bostads AB Poseidon har ett liknande 

tankesätt men anser samtidigt att då en viss nivå uppnås leder fler komponenter inte till en 

mer rättvisande redovisning. Victoria på FABO förklarar att antalet komponenter måste hållas 

på en rimlig nivå för att arbetet ska bli hanterbart.  

 

Samtliga företag har på ett eller annat sätt tittat på SABO:s vägledning. Företagen vi 

undersökt kan grovt delas in i två grupper där den ena gruppen utgått från SABO:s riktlinjer 

vid bestämmande av vad som ska klassas som betydande komponenter medan den andra 

gruppen gjort en annan bedömning. De företagen som utgått från SABO:s riktlinjer är Aranäs 

AB, Eksta Bostads AB, FABO samt Ivar Kjellberg Fastighets AB. Med undantag från FABO 

har riktlinjerna diskuterats med förvaltarna och för att passa det egna fastighetsbeståndet 

bättre har korrigeringar gjorts. Detta har lett till att avsteg från SABO:s rekommendationer 

gjorts. Resultatet för dessa företag blev att valda komponenter skiljer sig mellan åtta och tolv, 

trots att företagen har ett liknande fastighetsbestånd och utgått från samma riktlinjer.  

 

Partillebo AB , Mölndalsbostäder AB, Bostads AB Poseidon och AB Alingsåshem har ej följt 

SABO:s riktlinjer vid bestämmande av komponenter. De har dock tittat på SABO:s 

vägledning för att se om deras egen tolkning ansågs stämma överens med SABO. AB 

Alingsåshem har använt sig av Mölndalsbostäder AB:s komponentuppdelning då de ansåg att 

uppdelningen var legitim då Mölndalsbostäder AB:s revisor godkänt uppdelningen. Detta 

resonemang kan kopplas till Scott (1987) som menar att det enklaste sättet att uppnå 

legitimitet är genom anpassning till omgivningen. Partillebo AB, Mölndalsbostäder AB samt 

Bostads AB Poseidon har gjort egna bedömningar. Bedömningarna för de företag som ej 

utgått från SABO:s vägledning skiljer sig åt från sju till arton komponenter. Vidare använder 

sig AB Alingsåshem, Bostads AB Poseidon samt Mölndalsbostäder AB av 

underkomponenter.  

 

Vid fördelning av komponenterna, det vill säga hur mycket som ska hänföras till varje 

komponent skiljer sig även här företagen åt. Flera företag har tagit fram olika mallar som 

symboliserar en typiskt byggnad vid en viss ålder. Mallen har sedan diskuterats med 

förvaltarna, fastighet för fastighet, därefter har eventuella justeringar gjorts om mallen inte 

stämmer överens med verkligheten. Vi kan se en koppling mellan företag som har ett äldre 

fastighetsbestånd och de som har nyare fastigheter. För Ivar Kjellberg Fastighets AB som har 

ett äldre fastighetsbestånd kommer samtliga delar i dessa fastigheter att hänföras till stommen. 

Fastigheterna kommer med tiden att få en tydligare komponentuppdelning då reparationer 
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genomförs eller vid nybyggen. AB Alingsåshem och Eksta Bostads AB har använt sig av 

Mölndalsbostäder AB:s schablonmall vid fördelningen av komponenterna.  

5.3.2 Nyttjandeperioder 

Om en tillgång delats upp på olika komponenter enligt punkt 17.4 ska respektive komponent 

skrivas av över dess nyttjandeperiod (17.13 BFNAR 2012:1). Nyttjandeperioden definieras 

som den period under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag 

(17.16 BFNAR 2012:1). Vid bestämmande av nyttjandeperioden ska förväntad användning 

och slitage beaktas (17.16 BFNAR 2012:1). Vidare ska företaget välja en avskrivningsmetod 

som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida 

ekonomiska fördelar (17.20 BFNAR 2012:1). Enligt Lönnqvist (2011) finns det tre former av 

avskrivningar. Nordlund, Pramhäll & Drefeldt (2013) skriver att när komponentuppdelningen 

är genomförd så ska varje identifierad komponent skrivas av linjärt. I SABO:s vägledning går 

att utläsa att nyttjandeperioden kan jämställas med den ekonomiska livslängden, men av 

enkelhetsskäl får företagen i vissa fall använda sig av den tekniska livslängden (SABO 2013). 

 

Förvaltarna har i samtliga företag varit delaktiga vid bestämmande av nyttjandeperioderna då 

dessa anses besitta störst kunskap gällande det egna fastighetsbeståndet. Företagen har även 

använt sig av SABO:s vägledning. Flera företag betonar svårigheten i att det skapas en 

konflikt då den ekonomiska och den tekniska livslängden i vissa fall skiljer sig åt. Vid 

intervjuerna på Ivar Kjellberg Fastighets AB och Mölndalsbostäder AB framkommer att en 

stomme kan ha en teknisk livslängd på 150-200 år men att det är svårt att motivera en 

ekonomisk livslängd på mer än 100 år. Detta stämmer överens med Smith (2006, s. 162) som 

förklarar svårigheter som skapas då hänsyn behöver tas till den tekniska livslängden. Detta 

kan leda till att nyttjandeperioden i många fall är kortare än den fysiska livslängden.  

 

Samtliga företag har valt att använda sig av schabloner vid fastställande av nyttjandeperioder. 

Det som skiljer företagen åt är främst hur nyttjandeperioden bestäms då vissa delar som tillhör 

samma komponent kan ha olika nyttjandeperioder. Exempelvis kan komponenten tak ha olika 

nyttjandeperioder beroende på material. Av denna anledning valde Mölndalsbostäder AB att 

använda sig av underkomponenter och då AB Alingsåshem använt sig av samma mall gäller 

detta även för dem. Partillebo AB , Aranäs AB, Ivar Kjellberg Fastighets AB, FABO samt 

Eksta Bostads AB har använt sig av snittlängder vid bestämmande av nyttjandeperioder. 

Bostads AB Poseidon har valt att använda sig av olika nyttjandeperioder på varje komponent 

och det blir upp till förvaltarna att bestämma vilken som ska användas. För samtliga företag 

kan justeringar göras om schablonen inte stämmer överens med verkligheten. 

5.3.3 Tillkommande utgifter 

En åtgärd på en fastighet kan antingen aktiveras eller kostnadsföras direkt (SABO 2013). 

Enligt tidigare regler behövde en åtgärd öka tillgångens prestanda gentemot 

anskaffningstillfället för att aktiveras och därmed hänföras till tillgångens anskaffningsvärde. 

De nya reglerna innebär istället att man utgår ifrån tillgångens skick vid 

renoveringstidpunkten (SABO 2013). SABO (2013) skriver att detta kan leda till att åtgärder 

som tidigare kostnadsförts nu istället kommer att aktiveras. Flera respondenter påpekar att 

reglerna kring hur tillkommande utgifter ska behandlas kommer bli den största förändringen 

när övergången till reglerna är avklarad. Enligt Göran på Eksta Bostads AB kommer reglerna 

att leda till fler diskussioner med förvaltarna och det är många åtgärder som skapar en 

gränsdragningsproblematik. Vid intervjun på AB Alingsåshem framgår det att just reglerna 

gällande hur tillkommande utgifter ska behandlas skapar en viss osäkerhet vid ett 



45 

 

revisorsbyte. Detta då det än så länge inte finns någon branschpraxis vilket kan leda till att 

tidigare gjorda bedömningar kan behövas ses över. 

 

Enligt SABO (2013) får beloppsgränser användas så länge som dessa beloppsgränserna är 

beslutade internt för att passa det egna bolagets fastighetsbestånd. Vidare skriver SABOs 

redovisningsgrupp och Fastighetsägarna Sveriges redovisningsgrupp (2012) att åtgärden 

behöver ha en nyttjandetid på mer än tre år för att aktiveras. Partillebo AB är det enda företag 

som valt att strikt använda sig av beloppsgränser. Lena förklarar att anledningen till att 

beloppsgränser används är för att underlätta för förvaltningen. Ivar Kjellberg Fastighets AB 

anser att beloppsgränser för hur tillkommande utgifter ska behandlas hade varit önskvärt och 

underlättat för företaget. Detta var dock något som inte godkändes av revisorn. Eksta Bostads 

AB ansåg att beloppsgränser inte var förenligt med regelverket och istället kommer riktlinjer 

att utformas löpande. FABO har valt att använda sig av SABO:s riktlinjer. Till dessa har 

FABO vidare beslutat att för att en åtgärd ska aktiveras behöver den överstiga 20 procent av 

den totala komponenten. Att använda sig av en procentschablon för hantering av 

tillkommande utgifter överensstämmer även med Bostads AB Poseidon. Övriga företag har än 

så länge inga tydliga riktlinjer. Olika åtgärder kommer istället att diskuteras i samråd med 

förvaltarna och hur en åtgärd behandlas kan således skilja sig från fall till fall. AB 

Alingsåshem poängterar vikten av att dokumentera hur olika bedömningar gjorts, detta för att 

underlätta inför framtiden då dokumentationen kan fungera som riktlinjer. Samtliga företag 

har diskuterat hur tillkommande utgifter ska behandlas med sina förvaltare då dessa anses 

besitta bäst kompetens i denna frågan.  

 

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) skriver att reglerna i K3 är principbaserade och att 

det är upp till företagen att tolka principen då det endast är denna som förklaras i regelverket. 

Tolkningen av reglerna gällande tillkommande utgifter skiljer sig mellan samtliga företag. 

Vissa företag har utformat riktlinjer för att underlätta för förvaltningen, medan andra företag 

kommer att göra bedömningar löpande under arbetets gång. Det påpekas även att de riktlinjer 

som vissa av företagen i nuläget använder sig av kommer att ses över löpande och kan tänkas 

ändras i framtiden. Flera företag har även diskuterat tolkningen med bolagets revisor och trots 

detta har olika bedömningar gjorts.  

5.3.4 Sammanfattning tolkning av regler  

Den institutionella teorin kan förklara det faktum att organisationer som utsätts för samma typ 

av påtryckningar tenderar att likna varandra (Deegan & Unerman 2011, s. 364). Samtidigt 

visar forskning att då principbaserade regler tillämpas kan detta medföra att tolkningen av 

reglerna skiljer sig åt (Wüstemann & Wüstemann 2010). Ett återkommande tema vid 

intervjuerna är att respondenterna förklarar att tillämpningen av reglerna går att göra mer 

komplexa men att det måste göras hanterbart för hela organisationen. Oliver (1991) kommer 

fram till att en organisation kan anta olika strategiska åtgärder till följd av påtryckningar från 

institutioner. Två av dessa är att samtycka och att kompromissa. Vi ser att några företag på ett 

eller annat sätt kompromissat för att göra tillämpningen hanterbar. Exempelvis Partillebo AB 

som använder sig av beloppsgränser vid hantering av tillkommande utgifter. Detta var en 

förenkling men ansågs samtidigt vara ett krav för att reglarna skulle kunna tillämpas i 

praktiken. Vi vill poängtera att reglerna är öppna för tolkning och att en förenkling inte 

betyder att man gjort en felaktig tolkning av reglerna. Vi kan tydligt se att samtliga företag 

tillämpar reglerna i praktiken vilket innebär att de samtycker till reglerna även om de i vissa 

fall har gjort förenklingar. 

 



46 

 

När det gäller företagens val av information kunde vi se att samtliga företag har tagit hjälp av 

SABO:s vägledning samt diskuterat reglerna inom branschen. Därmed har de använt sig av 

liknande typ av information. De mimetiska och normativa processerna skulle därmed tala för 

att företagen har tolkat reglerna på samma sätt och bli mer lika varandra. När det gäller hur 

företagen har tolkat reglerna kan vi se likheter men även stora skillnader. Vissa företag har till 

viss del tagit hjälp av liknande modeller. På så sätt blir de lika i tillämpning, vilket förklaras 

genom de mimetiska mekanismerna då företagen under osäkerhet härmar andra företag 

(DiMaggio & Powell 1983). Galaskiewicz och Wasserman (1989) skriver att organisatoriska 

beslutsfattare främst härmar andra organisationer som ses som pålitliga. Vidare menar 

Dowling & Pfeffer (1975) att legitimitet är en viktig aspekt när relationer mellan 

organisationer och deras omgivning analyseras. Således kan vi se att både Mölndalsbostäder 

AB samt SABO ses som legitima av andra företag inom organisationsfältet när det gäller hur 

företagen har tolkat reglerna. Detta då flera av företagen använt sig av deras modeller. 

 

Trots att företagen till viss del har använt liknande modeller har företagen även gjort egna 

korrigeringar. Detta har lett till att inget företag är helt likt det andra och i vissa fall är det 

stora skillnader. DiMaggio och Powell (1983) undersöker varför företag tenderar att likna 

varandra. Författarna förklarar att i början av förändringar skiljer sig företagen åt men att så 

fort något blir etablerat kommer företagen att bli mer homogena. Anledningen till detta är att 

kraftfulla faktorer likt professioner och konkurens påverkar att företag som befinner sig inom 

samma organisationsfält liknar varandra (DiMaggio & Powell 1983). Således finner vi ett 

eventuellt stöd i teorin men detta förutsätter att företagen i framtiden kommer ändra sina 

rutiner för att anpassa sig till organisationsfältet.  

 

Då företagen har gjort olika tolkningar finner vi endast begränsat stöd i den institutionella 

teorin. Därför har vi sökt stöd i tidigare forskning kring varför företag tolkar regler på olika 

sätt. Principbaserade regler kan enligt Benston, Bromwich och Wagenhofer (2006) leda till 

olika bedömningar mellan företag. Detta då principbaserade regler består av generella 

riktlinjer över hur olika situationer ska behandlas och lämnar stort utrymme för det 

professionella omdömet (Benston, Bromwich & Wagenhofer 2006; Alexander 1999). Detta 

ser vi tydligt då samtliga företag har tagit hjälp av sina förvaltare vid tolkning av reglerna. 

Anledningen till detta är att förvaltarna anses besitta bäst kunskap gällande 

fastighetsbeståndet. Vidare har vissa företag även tagit hjälp av externa konsulter, vilket enligt 

Carthy (2013) kan bli en konsekvens vid införandet av nya regler.  

 

Revisorn har för samtliga företag varit inblandad när det gäller hur reglerna ska tolkas. Enligt 

institutionell teori ska därmed professioner påverkas av varandra och på så sätt medföra att 

organisationer inom samma fält blir mer homogena. Trots detta skiljer sig råden från 

revisorerna åt. Jamal och Tan (2010) förklarar att för att principbaserade standarder ska leda 

till ökad kvalitet i den finansiella rapporteringen så behöver revisorer och ekonomer både öka 

sin kompetens samt ändra sin inställning till att bli mer principorienterade i tankesättet. 

Således kan det tänkas att företagens revisorer ej varit bekväma med de nya reglerna vilket 

lett till att råden mellan revisorerna skiljer sig åt. Detta är även något som framgår av 

intervjuerna då flera av respondenterna beskriver revisorerna som passiva. 

5.4 Följder som reglerna medfört 

Övergången till internationella regelverk har visat sig öka redovisningskvaliteten (Barth, 

Landsman & Lang 2008), främst för de företag som hade incitament att ändra strategin i den 

finansiella rapporteringen (Carmona & Trombetta 2008). Harmoniseringsarbetet inom 

redovisningen syftar till att öka jämförbarheten mellan länder, minska kostnader, underlätta 
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för investeringar över länders gränser (Whittington 2005) samt för att få en effektivare 

marknad (Blake et al. 1998). Ett av de senaste stegen mot en harmoniserad redovisning är 

införandet av IFRS for SMEs (Ioana 2013). IFRS for SMEs skapades för att gynna användare 

av mindre företags finansiella rapporter (Pacter 2009; Schoeman 2012). Det råder skilda 

meningar gällande vilken nytta som IFRS for SMEs medför. Några menar att en övergång till 

IFRS for SMEs kommer att leda till ökade kostnader (Eierle & Haller 2009; Di Pietra et al. 

2008). McQuaid (2010) å andra sidan menar att IFRS for SMEs är en användarvänlig standard 

och att övergången till standarden kommer att vara smidig. Eierle och Haller (2009) visar att 

reglerna som behandlar omvärdering av fastigheter när det inte finns något marknadsvärde att 

tillgå inte är lämpade för företag som inte är IFRS företag. Vidare har användarna av de 

finansiella rapporterna givits högre prioritet (Quagli & Paoloni 2012) vilket även detta kan 

leda till ökade kostnader för företagen (Eierle & Haller 2009).  

 

I de remissvar som lämnades angående K3 var det flera fastighetsbolag som ställde sig 

kritiska till kravet på komponentavskrivning (BFN u.å.a). Detta då de ansåg att de ökade 

kostnader som reglerna medför var högre än den medförda nyttan. Hellman, Nordlund och 

Pramhäll (2011) å andra sidan tror att reglerna kommer att leda till en ökad arbetsbörda vid 

övergången men att reglerna på längre sikt kommer att leda till en mer rättvisande 

redovisning. På så sätt anser de att nyttan med de nya reglerna kommer överstiga kostnaderna. 

Likt de remissvar som nämndes är det få av respondenterna som kan se någon nytta med de 

nya reglerna, men samtidigt skiljer sig svaren åt. På tre av intervjuerna nämns att en positiv 

följd av reglerna är en mer rättvisande redovisning. Jessica på Bostads AB Poseidon nämner 

att avskrivningarna blir något mer rättvisande. Vid intervjun på AB Alingsåshem förklarar 

Pernilla att redovisningen blir mer rättvisande då företagen mer noggrant kommer att gå 

igenom vad som är en kostnad och vad som är en investering. Sofie på AB Alingsåshem 

nämner att en större fokusering på varje enskild fastighet kommer att leda till en bättre 

kontroll och därmed skapas en mer rättvisande bild. Dag på Ivar Kjellberg Fastighets AB 

nämner att även om avskrivningarna i nuläget är en relativt ointressant post för 

fastighetsbolag så kan detta tänkas ändras i framtiden. Detta då K3 i framtiden kan leda till att 

det bokföringsmässiga värdet bättre överensstämmer med marknadsvärdet. Några 

respondenter påpekar även positiva följder som det ökade samarbetet mellan olika 

avdelningar samt att reglerna leder till bättre koll på anläggningsregistret och fastigheternas 

olika delar.  

 

För att undersöka om de nya reglerna har medfört ökade kostnader har vi undersökt om 

övergången till komponentavskrivningar lett till merarbete. Vid intervjuerna framgår det att 

övergången har lett till en ökad arbetsbörda för samtliga företag. Det ska här poängteras att 

företagen har kommit olika långt i processen. Av de åtta intervjuade företagen är det fem som 

beskriver arbetet som väldigt tidskrävande, däribland de företag som gick över att tillämpa 

reglerna redovisningsår 2013. Tre av företagen berättar att övergången har krävt en viss ökad 

arbetsbelastning. Utöver den ökade arbetsbördan vid övergången är det fem av företagen som 

påpekar att arbetsbördan även framöver kommer att öka jämfört med tidigare regler. Detta 

främst då det än så länge inte finns systemstöd för att hantera de skattemässiga samt de 

redovisningsmässiga avskrivningarna samtidigt. Även om en del företag beskriver det ökade 

samarbetet mellan ekonomiavdelningen och fastighetsförvaltarna som en positiv konsekvens 

så ses detta även som en negativ konsekvens då det innebär merjobb.  

 

Val av avskrivningsmetod har effekt på de affärsbeslut som tas inom ett företag (Jackson 

2008; Jackson, Liu & Cecchini 2009; Rodgers, Jackson & Tuttle 2010). Ett exempel på detta 

är att FABO kommer tidigarelägga underhåll som en direkt följd av reglerna i K3. Vad gäller 
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resultateffekten framgår det att samtliga intervjuade företag är eniga om att underhåll kommer 

att aktiveras i större utsträckning än tidigare. Jämfört med om tidigare reglerna hade 

tillämpats kommer därmed vissa av företagens resultat att förbättras. För övriga företag 

kommer resultateffekten att bli neutral, detta då avskrivningarna kommer att öka i samma 

mån som underhållskostnaderna minskar.  

 

Likt IFRS for SMEs är K3 ett principbaserat regelverk (BFN 2012). En kritik mot 

principbaserade regelverk är att de leder till sämre jämförbarhet (Benston, Bromwich & 

Wagenhofer 2006; Duchac 2004; Wüstemann & Wüstemann 2010). Bohusova (2011) menar 

samtidigt att en fördel med införandet av IFRS for SMEs är att jämförbarheten ökar inom och 

mellan länder. Neag, Masca och Pascan (2009) poängterar att jämförbarhet mellan företag är 

svårt att uppnå inom ett land och än svårare att uppnå internationellt. Samtidigt visar 

Agbeibor och Aboagye-Otchere (2012) att företagen i Ghana ej hade något behov av ett 

internationellt jämförbart regelverk. Detta då företagen ej genomförde internationella 

transaktioner eller hade internationella intressenter. Det här är i linje med våra respondenters 

svar då ingen har framhävt att de har ett behov av ett internationellt jämförbart regelverk. Vad 

gäller respondenternas syn på hur jämförbarheten kommer att påverkas av reglerna skiljer sig 

svaren åt. Respondenterna på Mölndalsbostäder AB, Partillebo AB , Eksta Bostads AB, 

Aranäs AB samt Bostads AB Poseidon tror inte att jämförbarheten kommer att öka då 

reglerna tolkas på olika sätt. Flera respondenter betonar att det främst är hanteringen av 

tillkommande utgifter som kommer skilja sig åt. Dag på Ivar Kjellberg Fastighets AB å sin 

sida tror att jämförbarheten ökar lite på grund av att företagen tidigare har haft olika principer 

gällande vad som skall aktiveras. Att Dag har en annan syn kan kopplas till Agoglia, Doupnik 

och Tsakumis (2011) som skriver att jämförbarheten mellan företag inte behöver försämras 

med principbaserade standarder så länge som ledningen tar hänsyn till principens 

underliggande syfte. Även Victoria på FABO anser att jämförelser mellan företag kan öka 

både internationellt och nationellt då företagen följer liknande regler. 

 

Enligt den institutionella teorin väljer företag inte alltid rationella sätt att handla, utan företag 

vill snarare ses som legitima gentemot omvärlden (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 68). Det är 

endast några av respondenterna som kan se någon nytta med reglerna och ingen av 

respondenterna anser att nyttan överstiger kostnaderna. Trots detta har ändå samtliga 

respondenter valt att lägga ner betydande resurser för att tillämpa reglerna gällande 

komponentavskrivningar. Anledningen till att företagen har implementerat reglerna är på 

grund av tvingande institutionella krav från omgivningen. Enligt Hedlund (2007) är 

institutioner formella regelverk och informella normer. Enligt den institutionella teorin blir 

företag som utsätts för samma typ av påtryckningar mer homogena. Då K3 ska tillämpas av 

samtliga intervjuade företag bör därför detta leda till likartade följder. Vi kan se att reglerna i 

viss utsträckning medfört liknande följder. Exempelvis anser flera av respondenterna att 

reglerna leder till att underhåll kommer att aktiveras i större utsträckning, vilket i sin tur leder 

till att avskrivningarna ökar. Vi kan även se att arbetsbelastningen har ökat för samtliga 

företag vid övergången till komponentavskrivningar. Flera av respondenterna framhäver även 

problematiken med att tolka hur tillkommande utgifter ska behandlas. 
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6 Slutsats och avslutande reflektioner 

I detta avsnittet besvaras problemformuleringen och de viktigaste bidragen som studien givit 

teorin redovisas. Avsnittet avslutas med författarnas reflektioner kring den problematik som 

studerats.  

6.1 Slutsats 

Vilken information har företagen använt sig av inför övergången till 

komponentavskrivningar? 

 

K3 är ett principbaserat regelverk och vägledningen från BFN:s sida har varit begränsad. På 

grund av detta har branschorganisationerna SABO, FAR samt Fastighetsägarna Sverige givit 

ut vägledning. De intervjuade företagen har haft kontakt med andra fastighetsbolag som står 

inför samma situation. Vi gör därmed bedömningen att fastighetsbranschen är en bransch som 

i hög grad samverkar. Denna samverkan har medfört att företagen har använt sig av liknande 

information för att tolka reglerna. Information är främst från BFNAR 2012:1, SABO:s 

vägledning, råd från revisorer samt genom ekonomidagar. Vi finner stöd i den institutionella 

teorin då företagen vid val av information till stor del påverkats av andra aktörer inom 

organisationsfältet. Vidare förklarar teorin att företag väljer att använda sig av den 

information som ges ut av pålitliga aktörer. Således anser vi att företagen vid övergången till 

K3 sett SABO och revisorsprofessionen som de mest pålitliga aktörerna. Vi ser dock en 

skillnad mellan de tre företagen som äger flest lägenheter Bostads AB Poseidon, 

Mölndalsbostäder AB samt Partillebo AB och övriga företag. Dessa tre företag har använt sig 

av SABO:s vägledning i syfte att konfirmera tagna beslut. Detta då företagen inledde arbetet 

med K3 innan någon vägledning för K3 givits ut. Istället har tolkningar gjorts internt med 

fastighetsförvaltare, revisorer samt genom samarbeten med andra fastighetsbolag. 

 

Hur har företagen tolkat de principbaserade reglerna? 

 

Vi kan se att de principbaserade reglerna har lett till en viss osäkerhet från företagens sida 

gällande hur reglerna ska tillämpas och tolkas. De regler som vi anser vara mest diffusa och 

som kräver stort tolkningsutrymme är hur betydande komponenter ska bestämmas, 

komponenternas nyttjandeperiod samt hur tillkommande utgifter ska behandlas. Företagen har 

i stor utsträckning använt sig av liknande information och förvaltarna har i samtliga företag 

varit delaktiga vid tolkning av reglerna. Därmed kan vi se en del likheter i hur de intervjuade 

företagen tolkat reglerna men även en del skillnader. Företagen har använt sig av liknande 

komponenter men det som skiljer företagen åt är detaljrikedomen som varierar mellan sju och 

arton komponenter. Vi bedömer att anledningen till att antalet komponenter skiljer sig åt är att 

valet av komponenter baseras på företagets syn på dess egna fastighetsbestånd men även att 

förenklingar gjorts i vissa fall. Därmed kan vi se att tolkningen av begreppet betydande skiljer 

sig företagen åt trots att de förvaltar liknande fastigheter. Tolkningen av nyttjandeperioderna 

har baserats på både den ekonomiska och den tekniska livslängden. Förvaltarna har i samtliga 

företag varit delaktiga vid bestämmande av nyttjandeperioderna, detta då det främst är den 

tekniska livslängden som ligger till grund för vilken nyttjandeperiod som använts. Här kan vi 

se att företagen tolkat begreppet väsentligt på liknande sätt. Gällande tillkommande utgifter 

framgår det att reglerna tolkas på olika sätt. Företag som redan nu använder sig av riktlinjer 

använder sig av beloppsgränser och schablongränser. Övriga företag har än så länge inga 

tydliga riktlinjer utan bedömningar kommer att göras från fall till fall. Studien visar även att 

reglerna gällande tillkommande utgifter har varit mest problematiska, och att osäkerheten är 

stor gällande hur dagens riktlinjer kommer att se ut i framtiden. Vi tror att mycket av 
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svårigheten gällande tolkningen av reglerna hänger ihop med att reglerna är nya och markant 

skiljer sig från tidigare regler. Därför kan det tänkas att arbetet blir lättare i framtiden då mer 

riktlinjer formats internt samt att en större tydlighet skapas då fler fastighetsbolag gått över till 

reglerna och då en eventuell branschpraxis utvecklats. 

 

Vi finner visst stöd gällande tolkningen av reglerna i den institutionella teorin. Anledningen är 

att de mimetiska mekanismerna har påverkat företagen att härma varandra, vilket kan kopplas 

till att företagen har använt sig av liknande information. Även om liknande information 

använts så framgår det att bolagen gjort olika tolkningar av reglerna, vilket kan förklaras av 

att reglerna är principbaserade vilket uppmuntrar till att företagen ska göra egna bedömningar. 

 

Vilka följder har reglerna gällande komponentavskrivningar fått för företagen? 

 

Reglerna gällande komponentavskrivningar har fått utså kritik från fastighetsbranschen. Den 

främsta kritiken riktar sig mot att reglerna inte medför någon nytta utan enbart leder till 

merarbete. Studien visar att det är få respondenter som ser någon nytta med reglerna, detta då 

flera respondenter menar att ingen intressent efterfrågar information gällande avskrivningar 

då detta anses vara mindre relevant information för fastighetsbolag. Enligt den institutionella 

teorin strävar företag efter att verka legitima gentemot omvärlden. Därmed kommer inte alla 

beslut som fattas vara på grund av effektivisering utan istället kan beslut tas för att passa 

omgivningens krav. Vi ser tydligt att reglerna till stor del lett till merarbete och att nyttan är 

begränsad både internt och externt, vilket vi finner stöd för i teorin. Även om ingen 

respondent anser att nyttan överstiger kostnaderna så har vi funnit några positiva följder som 

reglerna medfört. De svar som lyfts fram är att reglerna på sikt kan leda till en mer rättvisande 

redovisning, en bättre översikt av fastighetsbeståndet samt att ett bättre samarbete internt 

mellan olika avdelningar uppnås.  

 

Hur har fastighetsbolag som tillämpar K3 hanterat problematiken gällande 

komponentavskrivningar?  

 

Vår studie har bidragit med kunskap gällande hur åtta fastighetsbolag har hanterat 

problematiken vid tillämpning av komponentavskrivningar enligt K3. Studien visar att valda 

företag inom fastighetsbranschen påverkats av stora aktörer inom organisationsfältet, vilket 

har medfört att företagen använt sig av liknande information för att tolka reglerna gällande 

komponentavskrivningar. Trots detta har företagen tolkat reglerna på olika sätt vilket kan 

förklaras av att reglerna är principbaserade. I studien framgår att det mest problematiska vid 

övergången till komponentavskrivningar är hur tillkommande utgifter ska behandlas, samt att 

reglerna har lett till en ökad arbetsbelastning. För att tolka de principbaserade reglerna har 

samtliga bolag tagit hjälp av fastighetsförvaltarna. Den ökade arbetsbelastningen har till stor 

del hanterats internt men i vissa fall har externa konsulter anlitats.  

6.2 Avslutande reflektioner 

Arbetet med denna uppsats har varit en lång resa. Studien har kantats av både medgångar och 

motgångar, men det främsta minnet som studien har gett är troligtvis den insikt vi fått i 

respondenternas verksamheter samt den positiva respons vi mottagit. Vi har i denna studie fått 

en värdefull insikt i hur fastighetsbolagen har hanterat reglerna gällande 

komponentavskrivningar, men även en insikt i hur ekonomer hanterar komplicerade 

förändringar i dess omgivning. 
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Redovisningsregler ändras och genomgår en harmoniseringsprocess (Soderstrom & Sun 

2007). När de gäller de intervjuade företagen har vi full respekt för den process de har gått 

igenom. Reglerna har inneburit ett betydande merjobb och även om vi har förståelse för att 

redovisningsregler ändras och genomgår en harmoniseringsprocess så ser vi både fördelar och 

nackdelar med detta.  

 

Bland fördelarna tror vi att reglerna på sikt kan leda till en mer rättvisande redovisning då 

reglerna är principbaserade. Detta då företagen på ett enklare sätt kommer kunna ta hänsyn till 

externa omständigheter som snabbt kan förändra vardagen och som ej hunnits med om 

reglerna varit regelbaserade. Vidare tror vi att då en fastighet delas upp på komponenter 

kommer detta ge en tydligare bild angående en fastighets olika delar och dessa delars värde. 

Exempelvis känns det orimligt i vår värld att en stomme skrivs av på samma period som ett 

fönster, vilket kunde vara fallet med tidigare regler. Det har även framkommit att reglerna lett 

till ett närmare samarbete mellan de olika avdelningarna inom företagen samt att en bättre bild 

av fastighetsbeståndet uppnåtts vilket vi ser positivt på. Det har under studien framkommit att 

hantering av tillkommande utgifter är den mest svårhanterliga posten som reglerna medfört. 

Trots detta kan vi se en positiv effekt av dessa regler. Den ändrade synen på att en åtgärd ska 

vara förbättrande gentemot underhållstillfället istället för vid anskaffningstillfället har lett till 

att fler underhåll kommer att kunna aktiveras. Detta kan tänkas underlätta för fastighetsbolag 

att genomföra omfattande investeringar som annars hade behövts skjutas på framtiden på 

grund av den betungande resultateffekten. Vi vill emellertid poängtera vikten av att en 

avskrivning enbart är en periodiseringsfråga och att ett positivt kassaflöde är ett måste för ett 

långsiktigt företagande. 

 

Även om reglerna möjligtvis kommer leda till en mer rättvisande redovisning så undrar vi 

vilka parter som kommer ha nytta av de nya reglerna. Ett återkommande tema under 

intervjuerna är att det inte är några intressenter som efterfrågar informationen vilket gör det 

lätt att ifrågasätta om reglerna varit nödvändiga. Dessutom menar vi att flera följder som 

reglerna medfört hade kunnat uppnås även utan den tvingande lagstiftning. Exempelvis hade 

ett förbättrat samarbete inom bolaget och en bättre koll på fastighetsbeståndet kunnat uppnås 

utan den tvingande lagstiftningen. Vi ser även problem med att olika regler gäller för olika 

fastighetsbolag vilket riskerar försvåra jämförelser mellan bolag. Att dessutom större bolag 

som redovisar enligt IFRS kommer undan reglerna gällande komponentavskrivningar ser vi 

som orimligt. Vi tycker därmed att värdering till marknadsvärde hade varit mer rimligt även 

för de företag som tillämpar K3, vilket enligt vår syn även hade lett till en mer enhetlig syn 

inom branschen. Att det råder en osäkerhet inom branschen tycker vi är en viktig aspekt att ta 

med sig från denna studie. Vi tror visserligen att osäkerheten kan komma att minska i 

framtiden om en framtida praxis utvecklas men att det fram tills dess kan uppstå en del 

problem. Exempel på detta skulle kunna vara utbyte av personal. Förvaltarna har i stor mån 

bidragit med expertis men även ekonomerna inom bolaget har lagt ned omfattande tid med de 

nya reglerna. Vi anser att stora problem kan uppstå om någon av dessa inom bolaget skulle 

sluta då viktig kompetens försvinner. Vidare går denna problematik även att koppla till vad 

som skulle hända om ett bolag byter revisor. Detta syns tydligt då exempelvis beloppsgränser 

för hantering av tillkommande utgifter i vissa fall har godkänts av revisorn, medan några 

ansett att detta inte är förenligt med reglerna.  

 

De olika fördelar och nackdelar som vi anser reglerna medfört gör att vi känner att vi närmar 

oss diskussionen kring om regel- eller principbaserade standarder är att föredra. 

Principbaserade regler lämnar stort utrymme för egna bedömningar (Wüstemann & 

Wüstemann 2010) medan regelbaserade regler ofta består av precisa riktlinjer med 
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kvantitativa gränsvärden för hur olika situationer ska behandlas (Bennett, Bradbury & 

Prangnell 2006: Dewing & Russell 2004; Jermakowicz & Alexander 2006). Här instämmer vi 

i resonemanget som Wüstemann och Wüstemann (2010) för, det vill säga att om man vill 

uppnå jämförbarhet och konsekventa bedömningar behöver det finnas regler, samt att dessa 

regler ska vara baserade på välformulerade principer. Vi baserar detta ställningstagande på att 

om företag ska kunna hänga med i snabba samhällsförändringar så behöver reglerna innehålla 

en viss mängd principer. Vi menar dock att nuvarande regler gällande 

komponentavskrivningar är aningen för principbaserade vilket har lett till en stor osäkerhet, 

och vi har svårt att se vilka som kan gynnas av den osäkerhet som råder. Avslutningsvis är 

IFRS for SMEs som K3 grundar sig på en principbaserad standard men att det här tillåts att 

värdera fastigheter till marknadsvärde. Om detta hade gällt även för bolag som tillämpar K3 

tror vi att en mer enhetlig syn inom branschen och en bättre jämförbarhet hade uppnåtts , både 

nationellt och internationellt.  

6.2.1 Förslag till framtida forskning 

Då regelverket är nytt och först blir obligatoriskt från och med redovisningsår 2014 anser vi 

att vår valda inriktning öppnar upp för mängder av intressanta infallsvinklar i framtiden. 

DiMaggio och Powell (1983) förklarar att i början av en förändring kommer företags 

tillvägagångssätt att skilja sig åt men att de efter tid tenderar att likna varandra. Således hade 

det varit intressant att undersöka om detta även gäller för fastighetsbranschen vilket hade 

resulterat i en mer likgiltig syn kring vilka rutiner som skapas. Vidare anser vi att det hade 

varit intressant att se vilken effekt de principbaserade reglerna får för jämförbarheten mellan 

företag. Detta då flertalet forskare hävdar att principbaserade regler leder till sämre 

jämförbarhet medan andra forskare menar att så inte behöver vara fallet så länge som 

företagen tar hänsyn till principens underliggande syfte. Ett annat intressant förslag är att 

studera vilka effekter de nya reglerna får för företagens balans- och resultaträkning. 

Avslutningsvis kommer reglerna kring komponentavskrivningar drabba andra branscher än 

fastighetsbranschen. Därför hade det varit intressant att ta reda vilka följder reglerna har 

medfört för andra specifika branscher.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1  
 
Komponentuppdelning framtagen av Mölndalsbostäder AB men även använd av AB 

Alingsåshem 

Kompon

ent klass Komponent

50-tal 

o tidigare

Milon-

prog 80-90-tal 2000-tal

2200 Tomtköp/Mark 100

2210 Markanläggningar under mark 0 0 0

2211 Förstärkningslager, bärlager till ö.k terrass 100

2212 Vatten spillledningar (fjärrvärme ej ägd) 50

2213 Dränering , fuktisiólering, Källarvägg 30

2214 Dagvattennät 50

2215 Elserviser 75

2220 Markanläggningar ytskikt 0 0 0

2221 Asfalt avvattningsbrunnar 20

2222 Stenläggningar 30

2223 Grönytor 10

2224 Tomtutrustning (staket, bänkar etc) 15

2225 Aktivitetsytor (lekplatser spelplaner mm) 30

2230 Grundläggning, bärande stomme, trapphus mm 63 56 52 50

2231 betong 100 63 56 52 50

2232 Trä 80

2233 Stål 80

2234 Blandat 75

2240 Tak (Skal 1) 4 5 5 5

2241 Uppbyggt tak takstolar och panel 80

2242 Ytskikt tak modifierad papp, duk 30

2243 Ytskikt tak av takpannor (tegel /betong) 30 4 5 5 5

2244 Ytskikt tak bandfalsad plåt 35

2245 Hängrännor, stuprör och ränndalar 25

2250 Ytterväggar (skal 2) 5 4 5 5

2251 Ytskikt väggar och beklädnadstegel 80 5 4 5 5

2252 Ytskikt väggar och fibercementplattor 30

2253 Ytskikt väggar puts 30

2254 Ytskikt väggar träpanel 40

2255 Ytterväggar betongelement / murade 80

2256 Yttervägg lättmaterial utfackning 50

2260 Fönster dörrar, portar, takluckor etc i Skal 6 5 5 5

2261 Fönster trä 35

2262 Fönster trä al, PVC 40 6 5 5 5

2263 Dörrar / partier i YV 35

2264 Portar 25

2265 Takluckor 35

2266 Balkonger 50

2270 Kök med inredning (inkl vvs el) 4 4 3 3

2271 Skåpsinredning Fast 30 4 4 3 3

2272 Vitvaror (kyl, frys, disk, tvätt) 10

2273 Spisar ugnar fläktar 10

2280 Badrum Wc Tvättstugor 1 2 4 4

2281 Sanitetsutrustning 30

2282 Stammar 50 1 2 4 4

2283 Kakel / matta på vägg 20

2284 Kakel / Klinkel på golv 30

2285 El Vattengolvvärmeslingor 30
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2290 Invändigt bygg 4 4 4 4

2291 Trappor betong cementmosaik 75 2 2 2 2

2292 Trappor trä och stål 50

2293 Innerväggar 75 2 2 2 2

2294 Lägenhetsdörrar 30

2295 Laminatgolv 20

2296 Parkettgolv 40

2297 Klinkergolv 60

2298 Linoleum 25

Instalationer

2310 Ventilationssystem 3 6 7 7

2311 FTX- aggregat 25

2312 ¨Frånluftsfläktar 40

2313 Tillluftsfläktar, batterier, don 30

2314 Kanalsystem, ljuddämpare, spjäll 50 3 6 7 7

2315 Huvar, Yv galler 25

2320 Värme och sanitet 5,5 7 8 8

2321 värmeväxlare fjärrvärme 20

2322 elpanna 20

2323 jordvärmepump 20

2324 VVB 20

2325 Ledningsnät Värme 50

2326 Ledningsnät kv vv 50 5,5 7 8 8

2327 ledningsnät spillvatten exkl stammar 50

2328 Komfortkyla 20

2330 Styr och reglersystem 0 1 1 2

2331 Styr och reglerutrustning 20 0 1 1 2

2332 DUC 15

2340 Elinstallationer 2 3 3 4

2341 ställverk, trafo, åskskydd 50

2342 Fördelningssentraler 45

2343 Kanalisation och elnät 55 2 3 3 4

2344 Belysningsarmaturer inv 20

2345 ytterbelysning / stolpar 25

2346 Tele/ tv / IT 15

2350 Brand och säkerhet 25 0 0,5 0,5 0,5

2351 Sprinklerpumpar i sprinklerrum 40

2352 Rörnät och munstycken sprinkler 25

2353 Brandlarmscentar, detektorer 15 0 0,5 0,5 0,5

2354 Central, detektor och sändare, inbrottslarm 15

2355 Kameror, portelefoni mm 15

2360 Transport 2,5 2,5 2,5 2,5

2361 Hissar 30 2,5 2,5 2,5 2,5

2362 Hisskorgarr, ytskikt 15

2363 Centraldammsugare 25

Fördelad andel 100 100 100 100

Ej i schablonfördelning tillkommande komponenter

2410 Lokalanpassningar

2411 lokalanpassningar 10 eller efter återst kontraktstid

2420 Miljöhus/ Tvättstugor/ Garage

2421 Miljöhus soprum 30

2422 Tvättstuga tvättrum 30

2423 Garagebyggnad 30
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Bilaga 2 
 

Exempeluppdelning av bostadskomponenter för Partillebo  AB    

Komponentnamn Beskrivning av komponent 
Beloppsgräns 

(kr) 
Nyttjandeperiod 

(år) 
Stomme Stomme, trappor, takstolar 500 000 100 

Stomkomplettering 
Balkonger, fönster, golv, ytterväggar, 
ytterdörrar, innerväggar, innerdörrar 

200 000 50 

Rumskomplettering 
Skåpsinredning, fast kök, garderober, 
badrum, ytskikt, 
undertak/absorbenter 

200 000 40 

Tak Yttertak 100 000 30 

Fasta installationer 

El, jordning, tomrör, tele/datanät, 
värme/sanitetutrustning, ventilation, 
hiss, kylrum, kylkompressor, 
fett/oljeavskiljare, maskindriven port 

40 000 40 

Lösa installationer 

Styr/regler, inbrottslarm, tele/data, 
aktiv utrustning, brandlarm, 
säkerhet, undercentral, 
värmepumpar, vitvaror, stor-
kök/tvättstuga utrustning 

40 000 15 

Markanläggning 
P-platser, gårdar, garage, gc-vägar, 
jämning av mark, vatten, avlopp, 
dagvatten 

100 000 50 
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Bilaga 3 
 

Exempeluppdelning av bostadskomponenter för Eksta Bostads AB, värdeår 1973 

Komponent Schablonfördelning Livslängd 
(år) 

Schablon efter 
justering 

Stomme 60% 100 65% 

Tak 5% 40 5% 

Fasad 4% 50 4% 

Fönster/Dörrar 5% 40 5% 

VV 7% 40 4% 

Badrum 2% 40 8% 

Köksinredning 4% 40 0% 

El 3% 40 3% 

Ventilation 6% 40 2% 

Hiss 0% 40 0% 

Anpassningar 0% 10 0% 

Övrigt 4% 100 4% 

Totalt 100%   100% 

Förklaring till ändringar       
Ökat stomme med 5 
procentenheter 

      

VV mindre del vissa byten inom kort      
Badrum omgjorda 2007, ökning 6 procentenheter   
Kök, nya kök planerade därav 0%     
Ventilation mindre del, självdrag minskning 4 procentenheter 
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Bilaga 4 
 

Exempeluppdelning av bostadskomponenter för Aranäs AB 

Komponent Andel Avskrivningstid (år) 

Stomme (inkl grund 
samt innerväggar) 

60% 100 

Fasad 5% 50 

Installationer (rör 
eller ventilation, 
stammar) 

23% 50 

Badrum 2% 40 

Fönster 3% 30 

Tak 2% 40 

Kök 3% 30 

Hiss 2% 25 

Totalt 100%   
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Bilaga 5 

 

Ivar Kjellberg Fastighets AB 

Komponent 

Stomme 

Fasad 

Installationer 

Badrum 

Fönster 

Tak 

Kök 

Hiss 
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Bilaga 6 
 

Förslag till komponenter, FABO 

Komponent Bokföringsmässig 

 
avskrivningstid 

Installationer (ventilation, el och dyl.) Teknisk bedömning 

Yttertak Teknisk bedömning 

Fasad Teknisk bedömning 

Stomme (stomme, grund och dyl.) 100 

Fönster och ytterdörrar Teknisk bedömning 

Hissar 30 

Stammar (värme vatten och avlopp) 50 

Restpost ("övrigt post" med t.ex. inre 50 

ytskikt, badrum, kök, inglasningar och dyl.) 
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Bilaga 7 
 

Intervjufrågor  

 Vilken roll har du inom organisationen? 

 Hur länge har ni jobbat med de nya reglerna gällande komponentavskrivningar? 

 Varför har ni valt/inte valt att gå över till de nya reglerna redan nu vid bokslut 

2013? 

 Vilka inom organisationen har varit delaktiga vid implementeringen av reglerna 

kring komponentavskrivning?  

 Hur har ni fått informationen angående de nya reglerna?  

 Har de dagliga arbetet förändrats på grund av de nya reglerna? 

 Hur har era tankar gått kring vad som är en betydande komponent? 

 Hur har ni resonerat kring vilka nyttjandeperioder de olika komponenterna ska ha? 

 Hur går era tankar kring tillkommande utgifter ? 

 Hur ser ni på nyttan med de nya reglerna? 

 Kommer de nya reglerna leda till några resultateffekter?  

 Tror ni några parter kommer gynnas av de nya reglerna?  

 Hur kommer ert arbeta med komponentavskrivningar att se ut framöver? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom 
ekonomi och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, 
beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på 
studenternas framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet 
är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. 
På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag 
och förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får 
även lära sig om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. 
De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra 
verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av 
och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, 
bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- 
och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och 
fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall 
bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga 
organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och 
Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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