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Sammanfattning 

Den 8 juni år 2012 beslutade Bokföringsnämden (BFN) att ett nytt regelverk K3 skulle införas 

och börja tillämpas senast den 31 december 2013. Ett måste för alla publika aktiebolag och 

större onoterade företag i Sverige som inte redovisar enligt de internationella principerna, som 

till exempel IFRS. I och med K3 och dess införande kommer ett krav på 

komponentavskrivning. En metod där företagens materiella anläggningstillgångar ska delas 

upp i komponenter och skrivas av individuellt. Införandet av komponentansatsen var väldigt 

kritiserad av företag runt om i Sverige då de ansåg att de skulle kräva för mycket 

administrativt arbete utan att ge något mervärde. Experter och välutbildade inom ämnet hade 

dock en annan syn på ansatsen och tyckte att det trots det extra administrativa arbetet skulle 

ge en mer rättvisande bild av företaget och ge ett jämnare resultat. 

Syftet med vår studie är att få en uppfattning om hur K3 och komponentansatsen skulle 

förändra företags administrativa arbete av materiella anläggningstillgångar. Vi vill även se hur 

företag uppfattar K3 och komponentansatsen och om de anser att den tillför mer nytta än vad 

det kostar att använda sig av den.  

 

Eftersom många företag tidigare visat oro och varit motstridiga till komponentansatsen ville 

vi studera och fördjupa oss i hurvida arbetet egentligen förändras och ledde oss till vår 

problemfråga: 

 

Hur kommer komponentansatsen i K3:s regelverk att förändra företags administrativa arbete 

med materiella anläggningstillgångar och kommer företag se någon nytta i förändringen? 

 

Vår undersökning har genomförts efter en deduktiv ansats. Den kvalitativa eller empiriska 

data grundad på intervjuer med relevanta parter inom ämnet. Datan  i sin tur har vi använt oss 

av för att studera hur arbetet ser ut i dagsläget för att jämföra det mellan olika företag och 

teorin.  

Studien har framhävt de effekter komponentansatsen har på företagens administrativa arbete. 

De visade sig att företagen fortfarande är kritiska till att komponentansatsen medför extra 

administrativt arbete. Dock tror dem att desto mer de arbetar med komponentansatsen och 

dess nya moment enklare kommer processen att vara. Moment som att besluta och bedöma 

vilka komponenter en viss tillgång skulle delas upp i visade sig vara ett av de större moment 

som krävde mer administrativt arbete. Beslut i sig visade sig vara krävande då fastställande av 

vad som är betydande och väsentliga komponenter samt nya nyttjandeperioder för 

komponenterna visade sig vara ett krävande moment. Men moment som att strukturera om 

register efter nya regler och riktlinjer var även de procedurer som krävde mer administrativt 

arbete. Experter och välutbildade inom ämnet sa tidigare innan införandet av K3 och 

komponentansatsen att de skulle medföra en rättvisare bild av företagen och framhäva 

jämnare resultat. Detta visade sig vara något företagen idag håller med om. 

 



 

 

Abstract 

On the of 8 June 2012 Bokföringsnämden (BFN) decided that a new framework K3 would be 

introduced and implemented by 31 December 2013. K3 is a must for all public companies and 

larger private companies in Sweden that do not report according to the international 

principles, such as IFRS. With K3 and its introduction, a criterion of component depreciation 

method was include. A method where companies’ tangible fixed assets is broken down into 

components and depreciated accordingly. The introduction of component depreciation method 

was very criticized by companies across Sweden since they believed that they would require 

too much administrative work and costs out of them without giving as much benefits. Experts 

and educated in the subject had a different view of the method and thought the extra 

administrative work would give a more accurate and fair picture of the company and give a 

more even result. 

The purpose of our thesis is to study how the administrative work of tangible assets changes 

when companies starts applying the framework K3 and the component depreciation method. 

We also want to study if the component depreciation method has more benefits than costs. 

Since many companies already have shown concern and have been conflicting to the 

component depreciation method, we wanted to study and immerse ourselves in how far the 

work really is changing and led us to our problem formulation: 

How will the component depreciation method in the K3's framework change companies 

administrative work with tangible assets and will companies see any beneficial change? 

 

Our investigation has been carried out by a deductive approach. The qualitative or empirical 

data is based on interviews with relevant parties on the subject. The data we have been using 

to study how far the work looks at the current situation and compare that between the relevant 

firms and the theory. 

 

The study has highlighted the effects that the component depreciation method has on 

companies administrative workload.  It showed that companies are still critical of how far the 

component depreciation method involves additional administrative workload for them. 

However, they think the more they worked with the method and its new elements, the easier 

the process will be. Parts that’s include decisions and estimate which components a given 

asset would be split into turned out to be one of the major part that required a lot of extra 

administrative work. The decision in itself proved to be demanding when establishing new 

useful lives of the components also proved to be a challenging part. But parts to restructure 

the assets register after new rules and guidelines were also a procedure that required more 

administrative work. Experts and educated in the subject said earlier before the introduction 

of the K3 and component depreciation method that it would impose a more accurate picture of 

the companies and bring out a more even result. This proved to be something companies 

today could agree with. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Redovisning skiljer sig ofta från land till land på grund av att den utvecklats nationellt, den 

skapas till exempel efter hur företag finansieras och hur kopplingen mellan redovisning och 

beskattning ser ut(Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson 2012). IASB är en organisation 

vars mål är att, utan påverkan från intressenter, utveckla principbaserade 

redovisningsstandarder. De har tagit fram IFRS som numera är obligatorisk för noterade 

företag inom den Europeiska Unionen.(Marton et al, 2012) 

 

Den 8 juni 2012 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att K3 skulle införas och börja 

tillämpas senast den 31 december 2013. K3 är ett nytt huvudregelverk som tillämpas vid 

upprättande av års- och koncernredovisningar (BFN, 2012). K3 har sin grund från ”IFRS for 

SME” (Small and medium-sized enterprizes) men är mer anpassad till svensk 

lagstiftning(Marton et al, 2012). Detta för att göra svensk redovisning mer lik den 

internationella och underlätta övergången till IFRS, om bolag väljer eller blir tvungna att 

börja redovisa efter det regelverket.  

 

Alla publika aktiebolag och större bolag som inte redovisar enligt de internationella 

principerna, som till exempel IFRS, ska redovisa enligt K3. För att ett företag ska klassas som 

ett större företag krävs att mer än ett av de tre kriterier som finns uppfylls under minst ett av 

de två senaste räkenskapsåren, de tre kriterierna som finns är: medelantalet anställda har varit 

mer än 50, företagets balansomslutning varit större än 40 miljoner kronor, eller företagets 

redovisade nettoomsättning varit högre än 80 miljoner kronor (BFNAR 2006:11). Även 

företag som inte klassas som större företag har möjlighet att välja att rapportera enligt K3. Ett 

problem som funnits med “IFRS for SME” är att det inte funnits något storlekskriterium för 

vilka företag som ska använda detta regelverk, utan endast en riktlinje att det ska vara mot 

företag med minst 50 anställda.(Bohusova, 2011) 

 

I och med att K3 införs kommer en del förändringar att ske med arbetet i redovisningen, en av 

dem är att materiella anläggningstillgångar ska skrivas av som komponenter istället för som 

en hel anläggning. Precis som vid avskrivning av en hel anläggning fastställs hur lång 

nyttjandeperiod de olika komponenterna har och skrivs av därefter (Clemedtson, 2012). Ett 

företag som tillämpar K3 bedömer själva hur tillgången delas upp i betydande och väsentliga 

komponenter samt redovisar dessa som separata komponenter. Denna process är fri för 

tolkning vilket kan leda till att företag kan, om inte rätt kunskap finns inom företaget, bedöma 

komponenter felaktigt.(Clemedtson, 2012) Om företag har bedömt en komponent felaktigt 

kan det leda till felaktiga avskrivningar som i sin tur påverkar resultatet för företagen.  

 

Som användare av K3 måste företag också ta hänsyn till hur de olika komponenterna används 

och slits samt anpassa redovisningen efter det för att inte redovisa ett felaktigt värde (BFN 

2012). I och med komponentansatsen kommer varje komponent identifieras som en egen 

tillgång och istället för att kostnadsföras kommer reparationerna att aktiveras i 

balansräkningen, till skillnad från prestandahöjandeansatsen som används av många företag 

med fastigheter idag, där underhåll och reparationer av tillgångar kostnadsförs i 

resultaträkningen(Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Att tillgången aktiveras menas att 

den inte kostnadsförs direkt utan tas upp som en tillgång i balansräkningen och skrivs av 
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planmässigt allt eftersom tillgången nyttjas. En tillgång som aktiveras måste ge företaget 

ekonomiska fördelar i framtiden för att särredovisas.(Hellman et al, 2011) 

 

St ro   oc   erm ko          menar istället att om företagen  ade bör at akti era större 

delar av de underhåll och reperationer som utförs och tar upp det som en tillgång i 

balansräkningen istället för att bara kostnadsföra dem, följer de bättre den redovisningspraxis 

som finns. Lind (2002) skriver att om företagen aktiverar sina underhåll och reperationer 

istället för att kostnadsföra dem kommer det bättre spegla det bokförda värdet samtidigt 

tycker Hellman et al. (2011) att det ger en mer rättvisande bild av företaget. 

1.2 Problemdiskussion 

När BFN skickade ut ett remissbrev om upprättande av årsredovisning (K3 med 

komplettering) så var många av svaren de fick in negativa till att det skulle övergå till 

komponentansatsen. Framför allt var det företag inom fastighetsbranschen som var negativa 

till att behöva redovisa efter komponentansatsen. SABO skriver i sitt remissvar att de tycker 

att kostnaderna och arbetet kommer öka kraftigt i och med införandet av komponentansatsen. 

De är också oroliga att de ökade kostnader som komponentavskrivningarna innebär, som till 

exempel att det extra administrativt arbete inte skulle ge något mervärde eller någon nytta för 

företagen.(Remissvar SABO, 2010)  

 

Ett annat exempel är företaget Castellum som skriver i sitt remissvar att arbetet skulle bli 

väldigt betungande för företaget då de skriver att fastigheter är komplexa tillgångar och för ett 

företag med många fastigheter skulle det krävas väldigt många olika avskrivningsplaner för 

alla de olika komponenterna som en fastighet består av. Avskrivningsplanerna skulle innebära 

en mängd extra arbete för företagen och de tycker att arbetsmängden och kostnaden skulle 

överstiga nyttan.(Remissvar Castellum, 2010) 

 

Flera andra företag som har svarat på remissbrevet och som arbetar med fastigheter och andra 

materiella tillgångar har uttryckt oro över den ökade arbetsmängden som komponentansatsen 

skulle innebära och anser inte att kostnaden för det extra arbetet som tillkommer skulle öka 

nyttan tillräckligt för att det skulle vara värt att använda. De tycker istället att 

komponentansatsen borde vara en frivillig möjlighet att följa och inte ett krav.(Remissvar 

SBC, Hyresgästföreningen, Svenska bostäder, Svenskt näringsliv, Fastighetsägarna Sverige, 

2010) 

 

Tidigare studier av “IFRS for SME”, som K3 är gjort efter, visar att alla företag som faller in 

under kriterierna för att redovisa enligt regelverket, inte skulle passa dem. För de mindre 

företagen inom kriterierna kommer det att bli väldigt mycket extra administrativt arbete och 

de kanske inte har de resurser som krävs(Bohusova, 2011). Bohusova (2011) Skriver i sin 

rapport att de mindre företagen inte ser någon nytta med att kunna jämföra sig med företag i 

andra länder och därför inte behöver en mer internationaliserad finansiell rapport. Skulle detta 

även kunna bli ett problem för svenska företag? Att de företag som måste implementera K3 

kommer få mycket extra administrativt arbete och hur mycket är det komponentansatsens fel? 

 

Att byta regelverk är en kostsam process och är även en process som tar lång tid att 

genomföra. Ett exempel är när europeiska företag anammade IFRS, det tog 24 månader att 

byta från det gamla regelverket GAAP till det nya IFRS. (Jermakowicz, Gornik-Tomaszewski 

2005)  
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Evans, Gebhardt, Hoogendoorn, Marton, Di Pietra, Mora, Thinggard, Vehmanen och 

Wagenhofer (2005) gjorde en studie på användare av IFRS SME för att se hur kostnaderna 

egentligen stod sig jämfört med nyttan och de visade sig att den största fördelen eller nyttan 

enligt deras mening var bekräftelsen av resultatet som i sin tur ger en mer rättvisande bild av 

företaget. Detta medfört med en extra kostnad för företaget i form av tid och besvär.(Evans et 

al., 2005) 

 

Villadsen, Koshal och Toolson (2010) skriver att företag som följer IFRS och börjar skriva av 

på komponentnivå istället för hela tillgången genomgår en dyr och kostsam process. Mycket 

av kostnaderna uppkommer när företag måste dela upp sina byggnader till komponenter och 

då krävs det att företag kontrollerar varje komponent individuellt vilket är en väldigt 

tidskrävande process.(Villadsen et al., 2010) 

 

K3 och komponentansatsen har blivit allt mer relevant efterhand som implementeringen 

kommit närmre. Oron som fanns då remissvaren publicerades, var vad vi förstått ganska stor 

över hur arbetet med materiella tillgångar, som påverkas av komponentansatsen, skulle 

förändras/påverkas till det negativa. Att det skulle krävas mer arbete kring de materiella 

anläggningstillgångarna, likt synen användare hade vid implementeringen av IFRS. Vilket gör 

det intressant att idag studera hur företagen ser på komponentansatsen och hur arbetet ser ut 

nu när komponentansatsen faktiskt har börjat implementeras av företagen särskilt 

fastighetsföretagen. 

1.3 Problemformulering 

Vår problembakgrund och problemdiskussion har fått oss att formulera vårt problem efter den 

aktualitet komponentansatsen K3 har på företagen i dagsläget. Hur förändring/övergången 

kommer ser ut och hur den förändrar företags administrativa arbete. Vår definition av företags 

arbete syftar på det extra administrativa arbete som övergången och komponentansatsen 

kommer att kräva av företagen för att uppdatera gamla system och implementera de nya som 

ansatsen medför. Eftersom många företag tidigare visat oro och varit motstridiga till 

komponentansatsen som ingår i K3, likt implementeringen av tidigare regelverk, vill vi 

studera hur företagen som kommer tillämpa K3 behöver förändra sitt administrativa arbete 

med materiella anläggningstillgångar då komponentansatsen blir ett krav. 

 

Hur kommer komponentansatsen i K3:s regelverk att förändra företags administrativa arbete 

med materiella anläggningstillgångar och kommer företag se någon nytta i förändringen?      

                   

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att vi vill undersöka hur övergången till komponentansatsen i K3 

kommer att förändra företags administrativa arbete med materiella anläggningstillångar. Det 

vi vill titta på är hur mycket extra arbete som komponentansatsen medför och hur denna 

kostnad förhåller sig till nyttan företagen får.  

 

 

 



4 

 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Teoretiskt sammanfattning  

För att kunna nå syftet med uppsatsen och kunna besvara vår problemformulering krävs det 

att vi får en grundförståelse för vad som krävs vid införandet av ett nytt regelverk. Vi kommer 

skaffa oss detta genom att studera ramverk och sedan gå djupare in på vad ramverket, i vårt 

K3, innebär för företag.  

Det nya huvudregelverket K3 är ett principbaserat regelverk som är inspirerat av det 

internationella regel erket ”IFRS for SME”. Marton et al.,       Att det är principbaserat gör 

det lättare att jämföra den finansiella rapporten med andra företag och branscher.(Collins et 

al., 2012) Fox et al., (2013) beskriver också IFRS som ett mer öppet regelverk som gör det 

enklare att jämföra företag emellan. Att K3 är inspirerat av det internationella regelverket 

IFRS gör att det även blir mycket lättare att jämföra mellan olika länder som redovisar efter 

IFRS.(Drefeldt & Törning, 2013) Att regelverket är uppbyggt av principer istället för regler 

gör att det blir mer flexibelt och öppet för tolkningar.(Benston et al., 2006; Drefeldt & 

Törning, 2013) 

 

En materiell anläggningstillgång är en tillgång som går att ”ta på”. Drefeldt & Törning,    3  

En byggnad är en sådan tillgång. Byggnader har en bestämd nyttjandeperiod som de skrivs av 

efter. Inom byggnaden finns också byggnadsinventarier som behövs och används dagligen för 

att byggnaden ska fungera.(Drefeldt & Törning, 2013) Alla dessa delar skrivs av efter en 

bestämd nyttjandeperiod. Avskrivningsbeloppet räknas ut genom att ta tillgångens 

anskaffningsvärde minus eventuellt restvärde och dela det med tillgångens nyttjandeperiod. 

Det finns olika tillvägagångssätt att skriva sina tillgångar, de vanligaste metoderna är: linjär, 

degressiv och produktionsbaserad avskrivning.(Drefeldt & Törning, 2013) 

 

Med K3 följer komponentansatsen som gör att företag ska dela upp sina tillgångar i betydande 

och väsentliga komponenter.(FAR RedU13) Kravet för att en tillgång ska delas upp i 

komponenter är att komponenterna ska vara betydande och väsentliga.(Clemedtson, 2012; 

Drefeldt & Törning, 2013) Det blir upp till företagen att bedöma vad som är en betydande och 

väsentlig komponent för dem i en tillgång (FAR RedU13), detta eftersom BFN (2012) inte 

specificerat vad som är en betydande och väsentlig komponent. Komponenterna kommer 

urskiljas från anläggningen och får en egen nyttjandeperiod som är avvikande från 

anläggningen.(Drefeldt & Törning, 2013)  

 

Evans et al., (2005) gjorde även en studie på användare av IFRS for SME och 

komponentansatsen för att se hur kostnaderna stod sig jämtemot nyttan och de visade sig att 

den största fördelen eller nyttan företagen kände var bekräftelsen av resultatet som i sin tur 

ger en mer rättvisande bild av företaget. Detta har medfört en extra kostnad för företaget i 

form av tid/besvär. 

 

I ett anläggningsregister ska det finnas specifik information om varje enskild 

tillgång.(BFNAR 2003:1) I och med komponentansatsen kommer anläggningsregistret ändras 

vilket medför att företag kommer få fler komponenter i registret istället för en hel tillgång. 

Alltså kommer det som redovisades som en tillgång tidigare nu redovisas som flertalet 

komponenter som alla ska vara med i anläggningsregistret.(FAR 2013) DeFelice (2010) 
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skriver i sin undersökning att företag som tillämpar komponentavskrivningar i IFRS har en 

lång övergångsperiod tills det fungerar som det ska. I en intervju med ett företag får hon fram 

att det tog 24 månader för företaget att göra övergången till IFRS. Mycket av denna tid gick åt 

att skapa ett nytt anläggningsregister. 

 

Alla komponenter som särskiljs från anläggningen ska ha en individuell nyttjandeperiod. 

(BFN, 2012) Nyttjandeperioden bestäms efter hur lång tid komponenterna förväntas hålla och 

kunna brukas.(Clemedtson, 2012) Vid varje balansdag ska företagen kontrollera alla 

komponenters nyttjandeperiod för att kontrollera att de kommer hålla så länge som företagen 

har förväntat sig (Drefeldt & Törning, 2013). Drefeldt och Törning (2013) menar också på att 

andra faktorer än bara slitage ska vägas in när en nyttjandeperiod bestäms. Till exempel kan 

läget på en fastighet förkorta livslängden, om en fastighet ligger vid kusten bör 

nyttjandeperioden av fasaden vara kortare då kustklimatet sliter mer på fasaden än klimatet 

längre inåt landet.  

 

DeFelice (2010) skriver i sin undersökning att bestämmandet av komponenters 

nyttjandeperiod var något som företaget hon intervjuade såg som en stor process i övergången 

till IFRS och komponentansatsen. Detta för att de fick lägga ner mycket tid på att bestämma 

vilken nyttjandeperiod komponenterna skulle ha. Företaget fick anlita kunnig personal som 

kunde göra bedömningar av de olika komponenterna och hur lång livslängd just dem hade i 

varje enskild byggnad. Detta krävde att flera parter blev inblandade vilket var tidskrävande. 

De var också tvungna att gå ut till många av deras byggnader för att göra en individuell 

bedömning av varje komponent. 

 

Om företag aktiverar sina underhållskostnader istället för att kostnadsföra dem kommer 

resultatet över tid att bli jämnare.(Lind, 2002) Det leder till en högre avskrivningskostnad men 

tar bort de slag i resultatet som blir när underhålls-, reperations- eller nyinvesteringskostnader 

kostnadsförs.(Hellman et al., 2011) När en kostnad aktiveras ska den istället för att gå mot 

resultaträkningen redovisas som en tillgång i balansräkningen.(Marton et al., 2012) Om 

nyttjandeperioden är felbedömd kan fortfarande resultaträkningen få slag även om 

komponenterna underhålls-, reperations- och nyinvesteringskostnader aktiveras, detta på 

grund av att restvärdet som eventuellt finns kvar när en komponent aktiveras ska utrangeras 

mot resultaträkningen.(Clemedtson, 2012) 

Med hjälp av vår referensram gör vi det lättare att förstå vår problemformulering genom att vi 

förklarar hur det nya ramverket kommer att påverka hur företag ska hantera materiella 

anläggningstillgångar. Genom ett nytt ramverk kommer det nya sätt att hantera de materiella 

tillgångarna. Mycket förändring sker i fastighetsbranschen och framförallt med införandet av 

komponentansatsen. Komponentansatsen gör så företag måste dela upp sina materiella 

anläggningstillgångar i komponenter, vilket gör att anläggningsregisterna måste uppgraderas 

då mängden tillgångar ökar.  

 

 

 



6 

 

2.2 Redovisnings Ram- och Regelverk 

2.2.1 Ramverk för redovisning 

Det första ramverket togs fram av FASB under 1970-talet med syftet att få en bättre teoretisk 

grund för redovisningsstandarder, samt att redovisningsreglerna skulle vara mindre 

slumpartade samtidigt som de blev bättre formulerade.(Marton et al, 2012) 

Ramverket består av olika delar som används av normgivare för att täcka viktiga och centrala 

problem som finns i den finansiella rapporteringen. För att få fram ett bra och fungerade 

ramverk så behöver normgivare tänka på fem olika kvalitativa egenskaper som den finansiella 

informationen ska innehålla: förståelse, relevans, väsentlighet, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. (Deegan & Unerman, 2011) Dessa fem kvalitativa egenskaper är enligt Deegan 

och Unerman (2011) väsentliga för att ramverket ska vara användbart. Ett krav som finns vid 

upprättande av regelverk är att se till att nyttan av att börja använda regelverket ska överstiga 

kostnaden det medför.(Drefeldt & Törning, 2013) 

 

Förståelse 
Med förståelse menas att användarna av ramverket ska kunna förstå innehållet i den 

finansiella informationen trots att de inte har några djupare kunskaper inom området. Det 

betyder dock inte att komplex information som behövs för korrekt rapportering ska uteslutas 

bara för att det ska kunna användas av alla.(Deegan & Unerman, 2011) Enligt Jermakowicz 

och Gornik-Tomaszewski (2005) fokuserar IFRS alltför mycket på att visa det verkliga värdet 

i redovisningen medan andra delar av redovisningen blir lidande, till exempel blir 

trovärdigheten och förståelsen i rapporteringen sämre. 

 

Relevans 
För att informationen ska räknas som relevant ska den hjälpa användarna att bättre uppfylla 

sina uppsatta finansiella mål.(Marton et al, 2012) Två sätt att se på relevans är att 

informationen ska ha ett förutsägbart värde samt ett återkopplingsvärde. Återkopplingsvärdet 

ska hjälpa till att bekräfta eller rätta till det föregående förutsagda värdet.(Deegan & 

Unerman, 2011) 

 

Väsentlighet 
Med väsentlighet menas att informationen ska vara tillräckligt betydande för att den ska 

särredovisas. Informationen ska också anses som väsentlig om den kan komma att ha en 

effekt på framtida beslut som tas av användare utifrån den finansiella informationen.(Marton 

et al, 2012) Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga och kan användas av företag för att 

undvika att redovisa information som kan komma att bli skadlig för ett företags 

redovisning.(Deegan & Unerman, 2011) 

 

Tillförlitlighet 
För att informationen ska vara tillförlitlig ska den vara fri från fel, den ska vara opartisk 

samtidigt som den ska vara trovärdig. IASB skriver, för att informationen ska vara tillförlitlig 

krävs att den ska vara trovärdig, neutralt värderad, försiktigt värderad samtidigt som den ska 

vara komplett och inte sakna någon viktig information.(Deegan & Unerman, 2011) 

 

Jämförbarhet 
Enligt Marton et al (2012) finns det två olika typer av jämförbarhet som ska uppnås. Dels 

mellan liknande företag för att kunna jämföra informationen från ett annat företag med ens 
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eget. Informationen ska kunna jämföras med det egna företagets olika perioder och därmed 

kunna se hur företaget presterar i de olika perioderna.(Marton et al, 2012) 

Redovisningen ska vara konsekvent för att kunna vara användbar och för att enkelt kunna 

jämföras mellan olika företag. Skulle inte ett redovisningssätt vara relevant längre eller 

ramverket ha utvecklats och det finns ett bättre sätt att redovisa på bör det förändras.(Deegan 

& Unerman, 2011) 

 

Kostnad och Nytta 
Enligt Deegan och Unerman (2011) är det en kostsam process att ta fram ett nytt regelverk. 

Det krävs att det innefattar samtliga av de kvalitativa egenskaperna vilka är förståelse, 

relevans, väsentlighet, tillförlitlighet och jämförbarhet. För att företag sedan ska välja att 

anamma ett nytt regelverk, finns ett krav på att informationen ska ge större nytta för dem att 

redovisa än vad det kostar för dem att ta fram den. Nytta är dock svårdefinierat ord då det 

mestadels består av bedömningar utifrån olika parter. En del av regelverket behöver inte 

medföra nytta för företaget direkt, utan kan medföra det indirekt. Eftersom att informationen 

till exempel ger en nytta för en annan part som till intressenter. Intressenter drabbas inte av 

den extra kostnad som företaget gör vilket gör att, företaget inte alltid ser samma nytta i att 

redovisa informationen.(Drefeldt & Törning, 2013) Kostnaderna som nyttan ska överstiga är 

den kostnad det blir när företag ska implementera och redovisa enligt regelverket. 

2.2.2 Regelverk för redovisning 

Enligt Collins et al. (2012) finns det två regelverk som redovisningen omfattas av, dessa är 

regelbaserade och principbaserade regelverk. Strukturen i dessa regelverk skiljer sig en hel del 

och vilket regelverk som används påverkar hur årsredovisningen kommer att se ut (Carmona 

et al., 2008). De nya regelverken i Sverige är uppdelade, K3 är principbaserat och K2 är 

regelbaserat (BFN, 2012). Collins et al. (2012) beskriver ett regelbaserat regelverk som ett 

mer strikt regelverk som har omfattande begränsningar och fungerar mer som en vägledning 

för användaren. Principbaserat regelverk är istället mer flexibelt och öppet för tolkning 

(Benston et al., 2006). Enligt Collins et al. (2012) är de normer som bygger på 

principbaserade regelverk mycket mer användbara vid skapandet av finansiella rapporter på 

grund av att det blir mer jämförbara med andra företag, branscher och länder. 

 

K3 är ett principbaserat regelverk, vilket betyder att det bygger på redovisningsprinciper. 

(BFN, 2012) Dessa principer är riktlinjer för företag och ger dem en möjlighet att tolka hur 

det ska följas istället för att redovisningen styrs av klara regler (Shortridge et al., 2004). 

Eftersom K3 är principbaserat finns det inte alltid tillräckligt med vägledning för hur ett 

företag ska redovisa(BFN, 2012). I dessa fall ska vägledning först sökas i liknande och 

relaterade frågor och om det inte finns tillräcklig information där, ta hjälp av kapitel två 

(BFN, 2012) som behandlar begrepp och principer. 

 

Bradbury et al. (2012) nämner att principbaserat regelverk kan skapa tillämpningssvårigheter 

för användaren då det finns mycket mindre vägledning och struktur än ett regelbaserat 

regelverk. Detta gör att det krävs mer professionellt kunnande hos användaren för att utöva de 

principbaserade regelverket. Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk kommer det leda till 

fler bedömningar, vilket kommer förändra redovisningen för företag. (Bennett, Bradbury & 

Prangnell, 2006). 

 

Carmona et al. (2008) menar att uppfattning om att IAS/IFRS är principbaserat har 

möjliggjort ett globalt användande av standarder och att det behövs ett nytt förstående hos 
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revisorerna för vilket alternativ som bäst tolkar standarderna och ger revisorerna större 

flexibilitet. 

 

BFN har grundat K3 på det internationella regelverket för mindre och mellanstora företag 

“IFRS for SME”  Marton et al,       och är ett sätt för svensk redovisning att komma närmre 

den internationella redovisningen. (Drefeldt & Törning, 2013) Tidigare forskning av Yip och 

Young (2012) visar på att jämförbarhet över länder ökar där IFRS är obligatoriskt. Detta leder 

till att svenska företag, i och med K3, har mer relevant information att jämföra med 

internationella företag som använder sig a  ”IFRS for SME”. Det ger i sin tur att de lättare 

kommer att kunna  ämföra sin redo isning internationellt. Till skillnad från ”IFRS for SME” 

kommer K3 vara ett krav för större företag oavsett associationsform som inte redan redovisar 

efter IFRS.(Drefeldt & Törning, 2013) Yip och Young (2012) skriver i sin rapport att företag 

som obligatoriskt använder sig av IFRS lämnar en mer liknande finansiell rapport som företag 

i andra länder där IFRS också är obligatoriskt. Detta leder till en mer jämförbar information 

mellan företag i olika länder.(Yip & Young, 2012) 

 

Fox et al., (2013) beskriver också IFRS som ett mer öppet regelverk som gör det enklare att 

jämföra företag emellan. Enligt Fox et al., (2013) är regelverket IFRS uppbyggt på ett sådant 

sätt att mer information måste exponeras av företagen. En mer rättvisande bild av företaget 

visas utåt och intressenterna får en större del av företagets information. Enligt Fox et al., 

(2013) är vissa företag oroliga för en övergång från till exempel sitt lokala GAAP till att anta 

den internationella standarden IFRS, just för att de måste exponera mer patentskyddad 

information av sitt företag. Detta kan för vissa företag vara till en stor nackdel mot 

konkurrenterna som inte tillämpar IFRS och inte behöver visa lika mycket konfidentiell 

information. Ytterligare en faktor som ses negativt ur både intressenters och företags 

synvinkel är de extra kostnader i form av tid och personlig ansträngning.(Fox et al., 2013) 

 

Problem som uppkommit när “IFRS for SME” implementerats är att det administrativa arbetet 

har ökat väldigt mycket, och de mindre företagen har svårt att lyckas med 

övergången(Bohusova, 2011). Evans et al., (2005) beskriver införandet av den internationella 

finansiella rapporterings standard för små företag i Storbritannien (IFRSSE) som en standard 

företag överlag inte ska följa, just för att avsikten med företagen är att bli större och 

standarderna är mer anpassade för små företag. Vidare beskriver undersökningen som Evans 

et al., (2005) gjorde att företagens storlek är relevant och menar istället att den totala 

kostnaden för företagen minskar och nyttan ökar ju större företagen är.  

 

Evans et al., (2005) gjorde även en studie på användare av UK SME för att se hur kostnaderna 

egentligen stod sig jämtemot nyttan. Det visade sig att den största fördelen eller nyttan enligt 

deras mening var bekräftelsen av resultatet som i sin tur ger en mer rättvisande bild av 

företaget. Detta medfört med en extra kostnad för företaget i form av tid/besvär. Många 

företag ser nyttan med att ha ett och samma regelverk både inom företaget men också 

internationellt.(Jermakowicz, Gornik-Tomaszewski 2005) Många ser det också som positivt 

och kostnadseffektivt att kunna redovisa efter IFRS genom att slippa skapa en 

sammanställning av rapporter för att sedan kunna presentera sin information internationellt. 

(Cherry 2008) Det gör att den långsiktiga nyttan med att införa ett regelverk baserat på IFRS 

som K3 till stor del är att det ger en större möjlighet för företag att visa sig internationellt då 

det mer och mer börjar gå mot en globalisering av IFRS(Cherry, 2008). Den långsiktiga 

nyttan som uppkommer genom att gå över till ett mer globalt reglerverk väger mer jämtemot 

den kostnaden som uppkommer när företag byter till ett nytt regelverk. (Cherry, 2008) 
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Bohusova (2011) skriver också att de lite mindre företagen inte har kunskapen om hur det ska 

redovisas och måste därför arbeta med utomstående kunskap, till exempel revisorer. Det krävs 

att företagen tar fram all nödvändig information som behövs, vilket kan vara en tidskrävande 

process. Shima och Yang (2012) skriver i sin rapport att kostnaderna ökar, bland annat för det 

administrativa arbetet, när ett företag går över till ett principbaserat regelverk som IFRS.  

 

Tidigare forskning visar på att det är en mycket dyr process att byta regelverk, men också att 

det tar lång tid. Ett exempel är när Europeiska företag anammade IFRS som tog 24 månader 

att byta från det gamla regelverket GAAP till det nya IFRS. Det krävdes uppdaterade och 

förbättrade IT-system för att kunna genomföra förändringen och det krävdes mer utbildad 

personal för att kunna redovisa efter nya IFRS(Jermakowicz, Gornik-Tomaszewski 2005). 

Enligt Shima och Yang (2012) kan länder med lågt utbildningssystem finna övergången till 

IFRS regelverk som en dyr process på grund av att mycket extern kunskap behövs hyras in. 

Shima och Yang (2012) relaterar därför utbildning till något som är positivt för företag vid 

införandet av IFRS. Länder som har ett regelverk som är influerat av det internationella 

regelverket IFRS, vilket K3 är, kan minska kostnader vid senare implementering av 

IFRS.(Shima & Yang, 2012) 

2.3 Materiella anläggningstillgångar 

Drefeldt & Törning (2013) beskriver en materiell anläggningstillgång som en fysisk tillgång 

som går att ”ta på”. Tillgången ska  ara för produktion eller distribution a   aror eller 

tjänster, uthyrning till andra, administrativa ändamål eller långsiktigt investeringsändamål 

(BFN, 2012). Tillgången ska också förväntas att kunna användas i mer än ett år (Drefeldt & 

Törning, 2013). 

 

BFNAR (2012) Kapitel 2 tar upp olika grundläggande principer och kriterier för redovisning 

av tillgångar och skulder. För materiella anläggningstillgångar innebär det att det ska 

redovisas som en tillgång i balansräkningen först när de uppfyllt kriterierna om tillförlitlig 

mätning och framtida flödens sannolikhet. För att förenkla det lite är ett av kraven att 

tillgången ska generera betalningsöverskott i framtiden.(BFNAR 2012) 

 

Enligt ÅRL finns det fyra olika typer av materiella anläggningstillgångar som måste redovisas 

i den finansiella rapporten om de finns i företaget(Drefeldt & Törning, 2013). Det finns: 1. 

Byggnader och mark, 2. Maskiner och andra tekniska anläggningar, 3. Inventarier, verktyg 

och installationer samt 4. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar. Inom företagen delas sedan dessa typer upp ytterligare, till exempel 

separeras byggnads- och markinventarierna. En byggnad har en bestämd nyttjandeperiod. 

Inom byggnad ingår det också maskiner och andra tekniska anordningar som är till för 

byggnadens allmänna användning, exempel på det är värmepannor och hissar. Dessa 

anordningar och maskiner kan om de bedöms som betydande och väsentliga att bli 

komponenter i och med komponentansatsen.(Drefeldt & Törning, 2013) 

 

I punkt 17.4 (BFNAR 2012:1) framgår att en materiell anläggningstillgång vars komponenter 

förväntas väsentligt skilja i förbrukning, ska tillgången delas upp och komponenterna 

redovisas var för sig (Drefeldt & Törning, 2013). Om en tillgång delas upp i komponenter 

enligt punkt 17.4 ska dessa komponenter också skrivas av var för sig enligt punkt 17.13 i K3 

(BFNAR, 2012:1) 
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2.3.1 Avskrivningar 

När vi pratar om avskrivningar på materiella anläggningstillgångar finns det framförallt två 

typer av tillgångar som måste särskiljas, mark och byggnader (Broberg och Lundén, 2011). 

Vanligtvis följer företagen rekommendationer och riktlinjer som skatteverket har gett ut. 

Broberg et al., (2011) menar dock att byggnader vanligtvis skrivs av med en procentsats på 2-

5 %, markanläggningar med 5 % samt byggnadsinventarier med 20-30 % per år. 

 

En formel som beskriver avskrivningsvärdet per år tillämpas genom att anskaffningsvärdet på 

tillgången, minus det restvärde som finns kvar efter nyttjandeperioden  delas med 

nyttjandeperioden du vill skriva av tillgången på. Restvärdet förklaras av BFN (2013) att vara 

det värde företaget förväntas erhålla av tillgången vid nyttjandeperiodens slut. Illustration av 

formeln, se nedan: 

 

 

Anskaffningsvärdet – restvärdet =Avskrivningsvärde 

Nyttjandeperioden   

Figur 1. Egenkonstruerad figur som visar hur mycket som en tillgång ska skrivas av per år. 

2.3.2 Avskrivningsansatser 

Med materiella anläggningstillgångar menas en tillgång som är avsedd för ett stadigvarande 

bruk.(ÅRL, SFS 1995:1554) Avskrivningar ska ske systematiskt på alla tillgångar som har en 

begränsad nytt andeperiod. SFS  995: 554  St ro   oc   erm ko          beskri er 

avskrivningar som ett verktyg för att, med hjälp av anskaffningskostnaden, redovisa kostnader 

som en tillgång. 

 

Det avskrivningsbara beloppet som tillgången har bestäms genom att ta skillnaden mellan 

anskaffningsvärdet och restvärdet. Vid beräkningar av avskrivningar på tillgångar finns alltid 

en viss osäkerhet om framtiden, till exempel vad det gäller framtida användning, vilket 

restvärdet blir och vilken nytta den har för företaget och dessa bedömningar kan därför bli 

subjektiva. Detta kan påverka både resultat- och balansräkningen då ett felaktigt 

avskrivningsbelopp på grund av en felaktigt uträknad nyttjandeperiod kommer påverka 

resultatet. Balansräkningen blir påverkad av ett felaktigt avskrivningsbelopp då det redovisar 

ett felaktigt värde på tillgången.(Marton et al, 2012) 

 

Drefeldt och Törning (2013) tar upp de tre vanligaste avskrivningsmetoderna: linjär 

avskrivning, degressiv avskrivning och produktionsbaserad avskrivning.   

 

Linjär avskrivning 
Med linjär avskrivning menas att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år under 

nyttjandeperioden (BFNAR 2001:3). Avskrivning ska redovisas som en kostnad som ska visa 

hur en tillgång successivt förbrukas under tillgångens beräknade nyttjandeperiod (BFNAR 

2001:3) 

 

Degressiv avskrivning 
Degressiv avskrivning är när avskrivningarna på en tillgång blir mindre efterhand som den 

används. Det vill säga att när en tillgång är ny så kommer den skrivas av med högre belopp i 

början och därefter sjunka under nyttjandeperioden.(Marton el at, 2012) 
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Produktionsbaserad avskrivning 
Med produktionsbaserad avskrivning menas att maskinen t.ex. skrivs av efter antalet artiklar 

den producerat eller antalet timmar maskinen varit i bruk. Denna ansats används när företaget 

anser vid anskaffningstillfället att maskinen kommer producera ett bestämt antal artiklar innan 

den måste bytas ut. Denna metod fungerar bäst på tillverkande företag, den är dock inte så 

vanligt förekommande.(Drefeldt & Törning, 2013) 

2.4 Komponentansats 

”Ett exempel på en materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter som 

förbrukas väsentligt olika är en fastighet. I en fastighet med tillhörande byggnad, är mark en 

sådan komponent som ska särskiljas. Även byggnaden har ett flertal betydande komponenter 

såsom stomme, stammar, tak, fasad och liknande. Dessa komponenter har vanligtvis 

väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika tidsintervall i takt med sin 

förbrukning.” (BFNs vägledning, 2012, s.139) 

 

När K3 regelverket tillämpas tillkommer även ett krav på att komponentansatsen ska 

tillämpas. Att tillgångarna ska delas upp i olika komponenter. De olika komponenterna kan ha 

olika nyttjandeperioder från hela anläggningen och ska skrivas av efter den individuella 

nyttjandeperioden den fått. (FAR RedU 13) Detta gäller då för samtliga nya komponenter som 

kommer från den solida tillgången.(BFN 2012) 

 

I det nya regelverket K3 blir det en stor skillnad på hur materiella anläggningstillgångar 

redovisas (BFN, 2012). Tidigare sågs, enligt redovisningsrådets rekommendationer, en 

byggnad som en solid tillgång och företagen gjorde avskrivningar på hela byggnaden. I K3 

ska tillgången delas upp i komponenter om dessa är betydande för anläggningen och få en 

individuell nyttjandetid som den skrivs av på (Drefeldt & Törning, 2013). Enligt Clemedtson 

(2012) ska komponenten förbrukas under en väsentligt avvikande tid jämtemot anläggningen 

för att den ska kunna hanteras som en komponent vid avskrivningen. Komponenter som har 

kortare nyttjandeperiod än hela tillgången, har endast ett värde för tillgången under tiden den 

använts  St ro   &  erm ko  ,      . 

 

För att en tillgång ska kunna delas upp i olika komponenter krävs några beslut från företagets 

sida. De måste se om den alternativa komponenten har väsentligt avvikande nyttjandetid 

jämtemot den solida anläggningen (Clemedtson, 2012) och att den har en såpass betydande 

roll i anläggningen att den ska få redovisas som en komponent med egen nyttjandeperiod 

(Drefeldt & Törning, 2013). Ett större engagemang kommer krävas av företagen just därför de 

behöver besluta och bedöma hur en viss tillgång ska delas upp i olika komponenter efter dess 

betydande och väsentliga roll. (FAR RedU 13) 

 

Tidigare forskning visar att börja skriva av på komponentnivå istället för på hela tillgången är 

något som är kostsamt till en början. (Villadsen et al., 2010) Det behövs ett omfattande arbete 

som till exempel undersöka samtliga komponenter för att se hur de är och vilken livslängd de 

har. Villadsen et al. (2010) är överens att övergången till komponentavskrivningar har varit en 

dyr och arbetssam process att få fram korrekta komponenter med en korrekt livslängd. 

Villadsen et al. (2010) påpekar även att det har blivit en mer rättvisande bild då 

komponenterna bedöms efter marknadsvärdet. 

 

BFN  ar inte specificerat  ad som menas med ”betydande” oc   äsentlig” mer än i en 

förenklingsregel. Förenklingsregeln är att K3 kräver att de materiella anläggningstillgångar 
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som har betydande delar med väsentlig skiljande nyttjandeperiod ska särskiljas som 

komponenter. Eftersom K3 är ett principbaserat regelverk är ”betydande” och ”väsentlig” 

termer som företag testar efter sina egna förutsättningar. Förenklingsregeln är ett minikrav för 

företagen och de kan därför välja att dela upp tillgången i fler komponenter. (Drefeldt & 

Törning, 2013) 

 

Drefeldt och Törning (2013) skriver att det finns två krav för att anskaffningsvärdet på en 

tillgång ska kunna delas upp i olika komponenter. De krav som finns för att en komponent ska 

kunna särredovisas i en byggnad är: nyttjandeperioden ska vara väsentligt olika den solida 

byggnaden, alltså en väsentlig skillnad i förbrukningen av komponenten. Det ska vara en 

betydande komponent, vilket menas att värdet av komponenten ska vara en betydande del av 

värdet av anläggningen.(Drefeldt & Törning, 2013) 

 

Clemedtson (2012) tror att det är lämpligt för företag att sätta en procentgräns för vad som ska 

tolkas som en komponent. En komponent ska särredovisas om värdet av den är en viss 

bestämd procentsats av investeringens eller tillgångens totalvärde. Ett alternativ till väsentlig 

komponent som Clemedtson (2012) tar upp är att komponenten ska bytas ut minst en gång 

under den totala anläggningens nyttjandeperiod. 

Drefeldt och Törning (2013) skriver exempel på hur en hyresfastighet kan delas upp i 

komponenter. Där har de tagit upp följande som komponenter: 

 

·         Stommar, inklusive grund. 

·         Stommar – innerväggar. 

·         Vatten- och elsystem, byte av badrum. 

·         Tak, fasader, fönster. 

·         Värme, ventilation, köksinredningar 

·         Ytskikt, vitvaror 

 

Alla komponenter som enligt Drefeldt och Törning (2013) är betydande för byggnaden och 

har en väsentligt avvikande nyttjandeperiod från hela anläggningen. 

Enligt IFRS är kravet för att en komponent ska särskiljas från en tillgång att varje del har ett 

anskaffningsvärde som är betydande jämtemot det sammanlagda anskaffningsvärdet.(Marton 

et al., 2012) 

 

DeFelice (2010) skriver i sin undersökning av ett företag som har börjat med 

komponentavskrivningar i IFRS har haft en lång övergångsperiod. I en intervju med ett 

företag får hon fram att de tog 24 månader för dem att göra övergången. I intervjun DeFelice 

(2010) gör får hon fram att en stor del av tiden går åt att, bestämma vilka komponenterna i 

hela tillgången är och hur de ska införas i de olika systemen som behandlar komponenter och 

avskrivningar. Att bestämma vilka komponenter som ska särskiljas och sedan bestämma 

vilken livslängd de ska ha var en process som tog lång tid och krävde att flera parter 

involverades för att komma fram till definitionerna av komponenterna.(DeFelice, 2010).  

2.5 Anläggninsregister 

Ett anläggningsregister är ett register över ett företags materiella och immateriella 

anläggningstillgångar (Drefeldt & Törning, 2013). I anläggningsregistret ska det finnas 

specifik information om varje enskild tillgång (BFNAR 2003:1). Den information som bör 

finnas med i anläggningsregistret enligt BFN är: 
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·         Anskaffningsvärdet - Samtliga kostnader som uppstått i samband med 

köpet eller tillverkningen. 

·         Anskaffningstidpunkt - Tidpunkt då tillgången anskaffades 

·         Avskrivningsmetod - t.ex. linjär eller uppgift om att tillgången inte skrivs 

av t.ex. mark. 

·         Nyttjandeperioden - Den period som tillgången ska nyttjas över   

·         Ackumulerade avskrivningar - Den sammanlagda avskrivningen som 

skett 

·         Ackumulerade nedskrivningar - Den sammanlagda nedskrivningen som 

skett 

·         Uppgift som gör det möjligt att utläsa det avskrivningsbara belopp som 

avviker från tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt uppskrivningsbelopp, 

och 

·         Uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången 

 

För företag som ska avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning, borde 

anläggningsregistret även innehålla följande uppgifter: 

 

·         Ackumulerade uppskrivningar - Den sammanlagda uppskrivning som 

skett 

·         Eventuella korrigeringar av tidigare års av-, ned- eller uppskrivningar 

·         Omklassificeringar, och   

·         Tidpunkt för uppskrivning 

 

Inventarier som inte ingår i balansräkningen, eftersom de har kostnadsförts, behöver inte vara 

med i anläggningsregistret (Drefeldt & Törning, 2013). Vid tillämpning av K3 och 

komponentavskrivning kommer anläggningsregistret som företagen konstruerat att behöva 

ändras och anpassas till de olika komponenter tillgången blivit uppdelad i (FAR, 2013). För 

att komponentansatsen ska kunna tillämpas krävs det att anläggningsregistret är tillräckligt 

detaljerat.(Drefeldt & Törning 2013) 

 

Vidare kommer ändringen som komponentansatsen medför påverka företagets arbete just på 

grund av att anläggningsregistret måste utvecklas. Innan komponentansatsen tillämpades så 

noterade företagen hela tillgången med avskrivningstid, de olika beloppen, etc. i 

anläggningsregistret. När K3 och komponentansatsen införs i ett företag ska den materiella 

anläggningstillgången delas upp i komponenter, som alla ska visas i registret och tillsammans 

bygga ihop den föregående solida tillgången. Istället för som innan bara ha en punkt i 

anläggningsregistret för en tillgång så behöver de efter komponentinsatsens införande skapa 

olika punkter i registret för varje specifik komponent. (FAR 2013) Med det uppdaterade 

anläggningsregistret blir det väsentligt många fler värden för företag att hålla reda på.(Marton 

et al., 2012) 

 

I DeFelices (2010) undersökning om ett företags övergång till komponentansatsen beskriver 

hon att själva uppdateringen av anläggningsregistret som en stor del av övergången för 

företaget som undersöktes. Hon fick fram att det datasystem som behandlade 

anläggningstillgångarna hade en viktig roll i företagets arbete. DeFelice (2010) kom fram till 

att företaget var tvunget att göra stora förändringar i systemet de använde för att det skulle 

kunna anpassas till komponentnivå. Till exempel att utvidga systemet för att kunna ha fler 

komponenter och hur de skulle få in tidigare avskrivna värden uppdelade på komponenterna.  
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2.5.1 Nyttjandeperiod 

En annan viktig del som ska vara med i registret i samband med de nya komponenterna är 

dess nyttjandeperioder. Bestämmande av nyttjandeperiod är ett moment som är öppet för egna 

tolkningar och kan skiljas företag emellan.  

 

DeFelice (2010) skriver i sin undersökning om att bestämma nyttjandeperiod var något som 

företaget hon intervjuade ansåg var en krävande del i övergången till IFRS och 

komponentansatsen. De fick lägga ner mycket tid för att komma fram till vilken 

nyttjandeperiod komponenterna skulle ha. Företaget fick anlita kunnig personal som kunde 

göra bedömningar av de olika komponenterna och hur lång livslängd dem hade. En liknande 

komponent kunde ha olika nyttjandeperiod i varje byggnad. Detta krävdes inblandning från 

flera parter och var också tidskrävande just för de var tvungna att gå ut till många av deras 

byggnader för att göra en individuell bedömning av varje komponent.(DeFelice, 2010) 

 

När nyttjandeperioden på en tillgång ska bestämmas måste företag beakta en del faktorer 

(Clemedtson, 2012). De faktorer som ska vägas in är: Den förväntade användning av 

tillgången som kan utgå från hur mycket tillgången ska producera eller vilken förväntad 

kapacitet den ska ha. Det förväntade slitaget beroende på vissa driftsfaktorer, som kan vara 

hur många skift en tillgång används samt hur den sköts och underhålls samt de begränsningar, 

antingen legala eller liknande, som finns avseende tillgångens användande till exempel hur 

lång tid ett hyresavtal löper (BFN, 2012). 

 

När nyttjandeperioden ska fastställas bör, enligt Drefeldt och Törning (2013) hänsyn tas till 

fler egenskaper än de tekniska. Hänsyn till det geografiska läget är en viktig faktor som också 

borde ligga till grund för fastställandet av nyttjandeperioden. Ett exempel de beskriver är en 

fasad på en fastighet som ligger nära kusten som bör ha en kortare nyttjandeperiod än fasaden 

på en fastighet några mil inåt landet för att kustklimatet tär mer på fasaden. 

 

Vid varje balansdag ska nyttjandeperioden av en tillgång omprövas för att se om den är för 

lång, för kort eller fortfarande är rimlig.(Drefeldt & Törning, 2013) Komponentansatsen ökar 

antalet tillgångar som ska omprövas och ger därför ett mer omfattande arbete. En tillgång som 

blivit felaktigt bedömd och fått en felaktig nyttjandeperiod måste restvärdet omprövas, om ett 

sådant finns. Clemedtson (2012) menar också att om det finns indikationer på att 

nyttjandeperioden har förändrats sedan föregående balansdag, ska nyttjandeperioden 

omprövas. 

 

Drefeldt och Törning (2013) gjorde även en bedömning för nyttjandeperiod på de 

komponenter de tog fram från en byggnad. De olika nyttjandeperioder för komponenterna 

syns i tabell 1. 

 

 

 

Komponenter Teori 

Stommar inkl. grund 100 år 

Stommar - Innerväggar 50 år 

Va- & Elsyste, byte av badrum 30-50 år 

Tak, fasader, fönster 30-50 år 
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Värme, ventilation, köksinredning 15-30 år 

Ytskikt, vitvaror 15 år 

 

Tabell 1. Drefeldt och Törnings (2013) bedömningar av komponenter och deras 

nyttjandeperiod. 

2.5.2 Aktivering eller kostnadsföring 

Hur förändringen av avskrivningsmetod påverkar årsredovisningen beror på vad som 

aktiveras och vad som kostnadsförs. Aktiverar företaget sina underhållskostnader, som 

komponentansatsen underlättar, påverkas balansräkningen istället för resultaträkningen och 

speglar företaget bättre. (Lind, 2002). Balansräkning påverkas på så vis att underhåll eller 

reparation tas upp som en tillgång när den aktiveras istället för en kostnad i resultaträkning, 

kostnaderna fördelas jämnare på lång sikt vilket gör att dem inte blir lika stora och resultatet 

blir jämnare.(Lind, 2002) 

 

Hellman et al (2011) tycker likt Lind (2002) att tillämpning av komponentansatsen ger en 

klarare och tydligare bild i redovisningen på grund av att aktiveringen av tillgången blir 

konstant över åren då tillgången används och resultatet blir jämnare. Den motsatta ansatsen 

till komponentansatsen benämns av Hellman et al (2011) till prestandahöjandeansats, där 

underhåll och reparation hellre kostnadsförs än aktiveras. Vid tillämpning av den ansats 

menar Hellman et al (2011) på att företagen lätt underskattar de kostnader som uppstår vid 

reparation eller underhåll, när de väl kommer skjuts resultatet kraftigt neråt och ger en felaktig 

bild av företaget. Hellman et al. (2011), visar med hjälp av två figurer nedan de olika 

ansatsernas påverkan på resultatet (Figur 2 & 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visar på resultat vid aktivering av komponentasatsen. En lite högre avskrivning leder 

till jämnare resultat vid byte av komponent.(Hellman et al. 2011) 
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Figur 3. Visar på resultatet vid prestandahöjandeansatsen. Lägre avskrivningar leder till 

stora slag i resultatet vid reparation och underhåll.(Hellman et al. 2011) 

 

När en specifik komponent ska bytas ut ska utgifterna för den nya komponenten redovisas 

som en tillgång, utgifterna ska aktiveras. Om komponenten som byts ut har ett kvarvarande 

värde vid utbytet kostnadsförs detta restvärde i resultaträkningen.(Marton et al, 2012) Vid 

eventuella felbedömningar av en viss komponents nyttjandeperiod eller att något oberäkneligt 

inträffat så att tillgången behöver bytas ut innan den beräknade avskrivningstiden genomlöpt, 

kostnadsförs det kvarvarande redovisade värdet (BFN, 2012). 

 

När en komponent byts ut ska hela utgiften för den nya delen aktiveras eftersom den delen 

antas ge framtida ekonomiska fördelar.(Drefeldt och Törning, 2013) Om en komponent som 

byts ut inte är fullt avskriven ska det som inte är avskrivet utrangeras för att sedan aktivera 

 ela utgiften för den nya komponenten  Clemedtson,      . St ro   oc   erm ko          

menar att eftersom avskrivningarna sprids ut över hela nyttjandeperioden och belastar 

resultatet jämnt under hela perioden ger komponentansatsen en mer rättvisande bild av 

företaget. 
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3. Metod                          

3.1 Metodstrategi & Val av ämne 

Vi valde vårt ämne utifrån den aktualitet som komponentansatsen har i Sverige just nu. I och 

med det har blivit ett krav för större företag att använda sig av K3 där komponentansatsen är 

en stor förändring, speciellt för företag med hög andel materiella anläggningstillgångar.  

3.1.1 Val av undersökningsmetod 

Eftersom K3 och komponentansatsen fortafarande är relativt nytt var information om företag i 

Sverige som tillämpar komponentansatsen något begränsad när vi började skriva vår rapport 

innan årsskiftet 13/14. Därför har vår uppsats studerat företags uppfattning kring K3 och 

komponentansatsen. Det var heller inget krav när vi började, så vi kände att vi ville skapa oss 

en djupare förståelse inom ämnet innan vi började med vår empiriska insamling. Därför 

började vi att läsa aktuella artiklar som kunde hjälpa oss att få en bredare kunskap inom 

ämnet. Vi valde att först söka upp de teorier inom vårt ämne som var relevanta för vår studie 

och som vi sedan kunde utgå ifrån vid vår empiriska insamling. Detta är enligt Jacobsen 

(2002) att följa en deduktiv ansats. Det vill säga att undersökarna först samlar in teorier inom 

ämnet, för att sedan genomföra empiriska undersökningar. Detta görs för att kunna testa och 

jämföra teorierna med verkligheten. 

 

Att följa en deduktiv uppställning passade oss då vi ville undersöka och studera först, för att 

sedan kunna ställa mer relevanta frågor som gav oss bättre svar och därmed mer korrekt 

empiri. Dock finns det en risk enligt Jacobsen (2002) att följa en deduktiv ansats och det är att 

vi som undersökare fokuserar oss för mycket på de teorier vi vill undersöka och kan gå miste 

om vissa andra viktiga teoretiska kunskaper som sedan hade kunna ge oss bra svar vid den 

empiriska insamlingen. 

3.2 Insamling av data 

3.2.1 Insamling av sekundärdata 

Litteraturen vi har använt har vi hittat via Högskolan i Halmstads databaser och bibliotek. Vi 

har också använt oss utav bokföringsnämndens och FAR:s (föreningen auktoriserade 

revisorer) hemsidor och böcker. Vidare har vi använt oss av diverse relevant kurslitteratur. 

 

De vetenskapliga artiklar vi använt om komponentavskrivningar behandlar ämnet utifrån 

IFRS. De är relevanta eftersom K3 och IFRS har samma syn på komponentavskrivningar 

eftersom K3 är uppbyggt av IFRS. Vi har också sökt information i tidsskriften Balans som 

använts till vår bakgrund för att få information från en svensk vinkling. 

 

Artiklarna från Balans är inte vetenskapligt granskade vilket vi är medvetna om, men de 

artiklar som vi använt oss av är skrivna av välutbildade personer som är kunniga och aktiva 

inom ämnet. Vi har även fått bekräftat under intervjuer med företag att de tar hjälp och 

använder sig av artiklar från Balans som teoretisk vägledning och vid redovisning, men även 

för att företagen själva ska få en förståelse om ämnet och varför det ska tillämpas. Även 

SABO:s (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) vägledning om hur man redovisar 
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komponenter i fastigheter använder sig av flera artiklar från Balans. Att SABO som är inriktat 

på fastigheter använder sig av Balans tycker vi styrker vår användning av artiklarna just för att 

komponentansatsen är väldigt relevant inom bostads- och fastighetsföretagen. 

3.2.2 Insamling av primärdata                                                       

Våra empiriska antaganden valde vi att samla in genom kvalitativa undersökningar i form av 

intervjuer som enligt Jacobsen (2002) ger oss en djupare förståelse inom ämnet. Intervjuerna 

skedde av bostadsföretag/föreningar och revisorer. Detta för att båda är insatta i ämnet och att 

vi ville få aspekter från både parterna då de jobbar lite olika med komponentansatsen och kan 

se annorlunda på hur och vart arbetet krävs. Att vi intervjuar dessa två parter med olika 

synvinklar på ansatsen gör att vår reliabilitet ökar och trovärdigheten blir större i vår 

undersökning (Jacobsen, 2002). 

 

Undersökningens syfte är att studera hur komponentansatsens införande ute hos företag 

förändrar företags arbetsinsats. Intervjuerna gick till genom att vi skapade en intervjuguide 

med övergripande frågor som grund. Frågorna vi gjorde var relevanta utifrån vår 

frågeställning. Utifrån svaren vi fick på våra frågor ställde vi sedan följdfrågor för att få ett 

mer exakt och djupare svar. 

 

Vi är medvetna om att alla respondenter har kommit olika långt med implementering av K3 

och är därför olika insatta i hur arbetet kommer förändras på grund av komponentansatsen. 

Det innebär att vi studerat deras nuvarande och inte deras slutgiltiga uppfattning. 

3.3 Val av undersökningsrespondenter 

Att vi fokuserat på bostadsföretag/föreningar och revisorer har att göra med att 

komponentansatsen är mycket relevant hos dem i dagsläget, vilket styrker vår validitet som 

Jacobsen (2002) tar upp och leder till bättre svar i vår undersökning. Fokuseringen gör också 

att undersökning ger oss mer utförlig information inom ämnet, detta är enligt Jacobsen (2002) 

känt som en intensiv uppläggning där vi får en så fullständig bild av ämnet som möjligt. 

3.4 Operationalisering 

Vi gjorde intervjuer med både bostadsföretag/föreningar och revisorer. Detta för att få en så 

bred syn på hur arbetet förändras bland olika parter som blir berörda av komponentansatsen 

införande. Att vi använder oss av kvalitativa intervjuer och av fler berörda parter ger vår 

undersökning både högre validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002). Eftersom de jobbar och 

berörs på lite olika sätt i sitt arbete av komponentansatsen valde vi att göra två olika 

intervjuguider så att de skulle passa varje respondent bättre. Intervjuguiderna finns i bilaga 1 

och 2 och är båda uppbyggda utifrån vad vi vill undersöka i vår frågeställning kopplat till den 

teori vi samlat in som berör ämnet och respektive respondent. 

 

Enligt Jacobsen (2002) bör en intervjuguide kategoriseras och belysa centrala begrepp för att 

garantera att undersökaren erhåller önskad information. På likande vis byggde vi upp vår 

guide av två huvudord. Begreppen vi har valt att använda oss av grundar vi utav vår 

problemformulering och är: Komponentansatsen och Anläggningsregister. Begreppen är 

genomgående i hela vår rapport för att skapa en röd tråd och kunna besvara hur 

komponentansatsen förändrar arbetet hos företag. Utifrån teori som berör dessa begrepp 
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kopplat till vår frågeställning har vi byggt upp vår referensram vi använt oss av vidare i 

uppsatsen. 

 

Våra intervjufrågor grundas på vårt syfte med denna uppsats. Vi ville att de skulle besvara 

och ge oss så bra svar på vår problemfråga som möjligt, så att vi vidare kunde få ett så säkert 

svar på hur komponentansatsen förändrar företags arbete och om i så fall nyttan överstiger 

kostnaden för processen. Vi delade därför in intervjufrågorna i olika teman utifrån vår teori. 

Första två frågorna i både bilaga 1 och 2 är övergripande frågor för att hjälpa till att få igång 

intervjun. Frågorna 3, 4 och 5 i bilaga 1 är alla fokuserande på komponentansatsen och hur 

företaget agerar med de nya reglerna. Fortsättningsvis är frågorna 6 och 7 båda inom ämnet 

hur företag hanterar sina anläggningsregister. De sista två frågorna, 8 och 9, är hur företagen 

ser på framtiden och hur verksamheten kommer påverkas i och med de nya förändringarna. 

Eftersom vi hade skapat en grundkunskap innan intervjuerna så ställde vi även följdfrågor 

beroende på vilket svar vi fick.  

I Bilaga 2 är frågorna 3 och 4 mer mot K3 och komponentansatsen istället för endast 

komponentansatsen, då revisorer troligtvis har mer koll på reglerna än företagen. Frågorna 5 

och 6 handlar om de bedömningsfrågor som kommer att behöva göras, medan 7-10 är om hur 

anläggningsregisterna förändras. De sista tre frågorna, 11-13, är hur revisorerna ser på 

framtiden och hur komponentansatsen kommer förändra arbetet för företagen och dem själva. 

Även under dessa intervjuer ställdes följdfrågorna beroende på vilket svar vi fick. 

 

3.5 Empiri- & Analysmetod 

Vi har valt att genomföra både empiri- och analysmetoden på ett liknande sätt, för att hitta en 

struktur som gör det enkelt för läsaren att följa. Empirin utgår ifrån vad vi egentligen vill ta 

reda på, vilket är hur komponentansatsen förändrar arbetet med materiella 

anläggningstillgångar. Utifrån våra svar vi fick från våra frågor i intervjuguiden som bygger 

på två huvudord komponentansats och anläggningsregister byggde vi upp empirin så att 

läsaren enkelt ska kunna utläsa de vi valt att undersöka. Vi valde också att framföra varje 

respondent för sig, så att vi enklare kunde jämföra deras svar från intervjuerna Samma 

struktur framgår genomgående genom alla intervjuer i empirin så vi enkelt kunde följa med i 

svaren och jämföra hur de olika respondenterna svarat för att sedan kunna diskutera utifrån 

det. Att dela upp empiri och analys i olika kategorier är enligt Jacobsen (2002) ett bra sätt att 

hantera den totala mängden data och gör det enklare att jämföra intervjuer och observationer 

med varandra. Jacobsen (2002) menar också att det blir enklare att ta liknande intervjuer som 

behandlar samma ämne och belysa dem ur olika synvinklar. 

 

Vidare i analysen jämförde vi vår teori med praktiken. Vi kunde dela in våra respondenter i 

två olika grupper, bostadsföretag och revisorer. Vi delade upp analysen i två huvudrubriker 

där den ena är komponentansatsen, med underrubrik och sedan anläggningsregister med 

underrubriker. I analysen så jämför vi det våra respondenter har sagt mot det som vi tagit fram 

i vår referensram. Vi såg med hjälp av tidigare forskning i vår referensram om vilka moment 

inom K3 och framförallt komponentansatsen som kan innebära mer kostnader och arbete att 

jobba med. Vi jämförde därför hur respondenterna såg på hur dessa momenten förändrade för 

dem mot vad tidigare referenser har tyckt, men också om respondenterna såg mer nytta än 

kostnader med att införa momenten i sin verksamhet. För att se skillnader mellan företagens 

bedömning och vår referensram så gjorde vi bland annat tabell 2 på sidorna 31-32 och tabell 3 

på sidorna 34-35. 
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Figur 4 – Egenkonstruerad figur som visar vårt tillvägagångsätt till empiri och analys. 

3.6 Metodreflektion 

Den deduktiva ansatsen vi valde att följa, gjorde att vi fick en bra teoretisk grund för vårt 

arbete när vi sedan skulle arbeta vidare med empirin. Jacobsen (2002) beskriver dock en 

nackdel med att följa en deduktiv ansats genom att vi som undersökare kan gå miste om vissa 

teorier då vi enbart är fokuserade på vad just vi vill undersöka. Detta var något vi var 

medvetna om och ställde därför många följdfrågor och lät även respondenterna spinna vidare 

på någon fråga för att få så mycket information som möjligt och på så vis inte gå miste om 

något relevant.  

 

Intervjuerna gjordes på två olika parter inom branschen med olika synvinklar på ansatsen 

vilket gör att vår reliabilitet ökar och trovärdigheten blir större i vår undersökning enligt 

Jacobsen (2002). Att vi sedan använder oss av kvalitativa intervjuer och av fler berörda parter 

ger också vår undersökning högre validitet samt högre reliabilitet (Jacobsen, 2002). Något vi 

också var medvetna om och som hade kunnat styrka vår reliabilitet och validitet i vår uppsats 

genom att utveckla och kompensera vår undersökning med ännu fler berörda parter men även 

att använda oss av en kvantitativ undersökning. Jacobsen (2002) tar också upp att en 

kvantitativ undersökning i form av till exempel enkäter kan vara bra att komplettera en 

kvantitativ undersökning med, just för att respondenterna känner sig bekvämare än vad de till 

exempel gör under en besöksintervju där de har både ögon och öron som iakttar dem vid varje 

svar. Även ifall de inte är anonyma vid en enkätundersökning, så får de känslan av anonymitet 

vilket oftast leder till mer sannolika och trovärdiga svar enligt Jacobsen (2002) 
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4. Empiri 

4.1 HSB Göta 

HSB Göta är en bostadsrättförening som sträcker sig över fler städer. De har 31 regionala 

HSB-föreningar som består av 3911 bostadrättsföreningar. 

Vi fick möjligheten att intervjua två ekonomer på HSB Götas huvudkontor i Jönköping, 

Evalotte Skoglund som är Ekonomichef för hela koncernen och Gunnel Gustafsson som är 

redovisningsansvarig för fastighetsbolagen. 

Komponentansats 

Skoglund och Gustafsson säger att de riktigt inte kommit igång med komponentansatsen än, 

av den anledningen att den fortfarande är ganska ny, men att de är i förberedelsestadiet och 

kommer implementera den helt under årets gång. Gustafsson berättar för oss att de börjat 

planera vilka komponenter de ska ha och börjat dela in sina fastigheter. Eftersom de 

fortfarande är i förberedelsestadiet och är i full gång med övergången till komponentansatsen 

kan de inte riktigt svara helt säkert på ifall ansatsen kommer kräva mer arbete men ger oss 

ändå svar från den uppfattningen de har fått hittills. Gustafsson som håller på mycket med 

redovisningen inom fastigheterna tror att de kommer krävas mer arbete av företaget, speciellt 

under det första året då de är tvungna att anpassa sig och bestämma hur uppdelningen av de 

olika komponenterna i tillgångarna ska se ut. Dessutom ska de bestämma nya 

nyttjandeperioder på alla nya komponenter. Gustafsson berättade att de har mycket 

kommunikation med fastighetsförvaltare och revisorer under tiden de bestämmer 

komponenter i byggnaderna som är betydande och väsentliga. Hon förklarar att det kan vara 

en svår process då förvaltare och ekonomer tänker på olika sätt kring vissa delar. Vidare 

berättar Gustafsson att det också kräver att de skaffar sig en djupare förståelse kring 

förvaltarens arbete. 

 

Gustafssons uppfattning om komponentansatsen när hon hörde om den första gången var just 

att hon trodde den kommer kräva mycket arbete. Efterhand som mer information om ansatsen 

släppts och den blivit mer relevant har hennes uppfattning inte förändrats. 

Både Skoglund och Gustafsson är positivt inställda på komponentansatsen i sig och tror att ur 

en redovisningsmässig synvikel kommer den ge en mer rättsvisande bild av företaget. De är  

överens om att den också kommer kräva mer arbete från av företaget. Skoglund säger att 

årsredovisningarna kan bli svårare att utläsa för externa intressenter, då det kan vara svårt att 

veta hur ett företag resonerat kring sina komponentval och avskrivningar. 

 

Efter att ha haft mailkontakt med HSB Göta efter intervjun har vi fått reda på att de 

preliminärt bestämt sig om vilka komponenter de ska dela upp deras byggnader i och vilken 

nyttjandeperiod de ska ha, de är: 

 

·         Stomme och grund - 180 år 

·         Värme/sanitet - 60 år 

·         El - 50 år 

·         Invändigt (ytskikt, vitvaror) - 15 år 

·         Fasad - 50 år 

·         Köksinredning - 35 år 

·         Yttertak - 50 år 
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·         Ventilation/energi - 30 år 

·         Transport - 30 år 

·         Fönster, dörrar - 50 år 

·         Restpost - 40 år 

 

Anläggningsregister 

Gustafsson tror att i och med komponentansatsen kommer även arbetet kring 

anläggningsregistret öka. Hon förklarar dock att HSB Göta har en bra programleverantör som 

kommer göra om registren åt dem, så för deras del ligger det mesta arbetet kring de nya 

anläggningsregistren att dela upp tillgångarna i de olika komponenterna som ska vara med. 

Vidare tror Skoglund och Gustafsson att för företag som inte har samma programstöd för 

omformuleringen av anläggningsregistret som HSB Göta har kommer arbetet bli mer 

omfattande. 

 

Skoglund förklarar att angående reperations- och underhållskostnader kommer 

reperationskostnaderna fortfarande att kostnadsföras precis som de gjorts innan 

komponentansatsens inträde. Skoglund berättade att underhållskostnaderna kommer att 

aktiveras, dock enbart om det är av en större betydelse. Skoglund och Gustafsson tror att 

arbetet runt aktivering kommer att öka då de måste kontrollera om kostnaden för underhållet 

är tillräckligt stort och relevant för att aktiveras istället för att kostnadsföras. 

4.2 FaBo 

FaBo är en bostadsrättförening som ligger belägen i västkuststaden Falkenberg. Vi fick 

möjligheten att intervjua deras ekonomichef, Victoria Bengtsson. Bengtsson är ingen ekonom 

i grunden utan är utbildad lantmätare med inriktning på fastighetsekonomi. Under hennes 

arbetsdag håller hon inte på så mycket med redovisning, men är ändå involverad i FaBos 

bokslut och budgetar. Bengtsson berättar att hon är mer inriktad på avskrivningar, 

investeringar, underhåll, värderingen av fastigheter m.m. och just komponentavskrivning är 

något som är aktuellt för henne. 

Komponentansatsen 

Bengtsson berättar att FaBo tidigare använt sig av komponenter i form av mark, 

markanläggningar, byggnadsinventarier. Det som blir nytt för dem vid komponentansatsens 

och K3:s införande är att dela in sina fastigheter, som ligger i komponentgruppen byggnad, i 

mindre betydande och väsentliga komponenter. 

 

Bengtsson tror med säkerhet att i ett helhetsperspektiv kommer komponentansatsen leda till 

mer arbete och vara resurskrävande för FaBo. Något Bengtsson tar upp som hon tror kommer 

kräva mycket administrativt arbete är att dela upp fastigheterna i betydande och väsentliga 

komponenter. Hon förklarar vidare att det är många beslut som ska fattas, och flera olika 

parter som ska vara överens om besluten. Hon förklarar att det extra arbetet i och med 

komponentansatsen kommer göra att företaget visar en mer rättvisande bild av tillgångarna. 

 

Bengtssons första uppfattning om komponentansatsen fick hon för cirka 6-7 år när hon var på 

en föreläsning av Bosse Nordlund. Hennes uppfattning var då att den här metoden skulle vara 
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väldigt tidskrävande och komma till att kräva mycket arbete. Det var prat om att de skulle 

vara en hel del fler komponenter än vad det idag verkligen blev. Hon berättar att husen nästan 

ble  uppdelade till komponenter som låg i “kylskåpsni å”. Att komponentansatsen kommer 

kräva mycket arbete tror hon fortfarande, men inte lika mycket arbete som hon trodde efter 

hennes första intryck. Bengtsson berättar också att under åren som gått har det kommit bra 

vägledningar till exempel från SABO som företagen kan ha som grund vilket underlättar 

arbetet. 

 

Bengtsson förklarar att liknade fastigheter, fastigheter som har samma syfte och är uppförda 

 id ungefär samma årtal, kan efter första beslutet föl a ungefär samma “mall”. Det gör arbetet 

lite lättare då de kan göra vissa grundbedömningar baserade på andra hus, men Bengtsson 

understryker fortfarande att varje komponent fortfarande måste utvärderas då det kan ha 

inträffat händelser som inte kan förutses. Bengtsson förklarar att detta inte är ett alternativ för 

deras specialbyggnader som till exempel deras ishall då de byggnaderna skiljer sig för mycket 

från varandra och kommer kräva mer arbete utifrån fler beslut. 

Bengtsson berättar att de kommit fram till ett förslag på vilka komponenter som FaBo ska 

dela upp sina byggnader i är samt hur lång nyttjandeperiod de har: 

 

·         Byggnadsinventarier (hyresgästanpassningar) – 5 år 

·         Anslutningsavgifter (f.d installationer på egen fastighet) – 50 år 

·         Installationer (vetilation, el och dyl.) – Teknisk bedömning 

·         Yttertak – Teknisk bedömning 

·         Fasad – Teknisk bedömning 

·         Stomme (stomme, grund och dyl.) – 100 år 

·         Fönster och ytterdörrar – Teknisk bedömning 

·         Hissar – 30 år 

·         Stammar (värme, vatten och avlopp) – 50 år 

·         Restpost – 50 år 

Anläggningsregister 

Arbetet kring anläggningsregistret tror Bengtsson är det momentet som kommer kräva mest 

arbetet av FaBo. Att omformulera och lägga in alla de nya komponenterna i 

anläggningsregistret är det som hon tror kommer vara det mest tidskrävande arbetet. En 

arbetsvecka räknar FABO att bara omformuleringen av själva registrets struktur kommer att 

kräva. 

 

Innan komponentansatsen gick de igenom anläggningsregistret cirka 3 gånger om året för att 

kontrollera tillgångarna och gå igenom vad som skulle behövas bytas ut och därmed 

kostnadsföras. Vid införandet av K3 och komponentansatsens berättar Bengtsson att det 

kommer behöva gå igenom det mer regelbundet då det kommer finnas fler komponenter som 

ska kontrolleras. De kommer även vid dessa tillfällen se över möjligheten att aktivera fler 

kostnader. 

 

Bengtsson tror att det årliga arbetet kommer att bli mer på grund av att det blir fler 

komponenter som måste kontrolleras och dessutom för att fler kostnader kommer aktiveras 

istället för att kostnadsföras. För FaBo berättar Victoria att trots mer arbete tycker de att 

nyttan av att kunna aktivera fler kostnader överstiger arbetsinsatsens kostnad. Bengtsson 

berättar att FaBo till exempel kan inneha fastigheter där det finns ett övervärde, det vill säga 

att det bokförda värdet understiger marknadsvärdet, vilket ger dem möjligheter att göra 
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investeringar som enklare kan aktiveras. Bengtsson berättar att FaBo har bestämt sig för en 

gräns på att minst 20% av komponentens värde ska behövas bytas ut för att de ska kunna 

aktivera kostnaden. 

 

Bengtsson ser positivt på framtiden för K3 och komponentansatsen för FaBos del, mycket för 

att den ger dem mer utrymme att kunna aktivera kostnader och därmed uppnå ett jämnare 

resultat som ger en stabilare bild av företaget. 

4.3 Bostadsbolaget 

Bostadsbolaget är ett bostadsföretag som är beläget i Göteborg och ingår i koncernen 

Framtiden, tillsammans med Familjebostäder och Posiedon. Vi fick möjligheten att intervjua 

Anders Högberg som är deras fastighetsekonom och som nu har en fast tjänst just för 

komponentansatsen. 

Komponentansatsen 

Högberg berättar att de kört skarpt med komponentansatsen sedan årsskiftet till 2014. De 

började med att konvertera in de siffror de arbetat fram under förarbetet av ansatsen som de 

började arbeta med redan 2011. De har också gjort om och lagt in de ingående balanserna för 

2013-01-01 enligt komponentansatsens bestämmelser, för att ha det obligatoriska 

jämförelseåret när de började använda ansatsen. En stor del av deras arbete som Högberg 

förklarar är mycket arbetsamt och tidskrävande är att dela upp sina tillgångar i betydande och 

väsentliga komponenter, ett arbete som kommer leda till en mer rättvisande bild av företaget.  

De har sedan komponentansatsens införande delat upp sitt byggnadsbestånd i sex olika 

grundkomponenter med deras förväntade livslängd: 

 

·         Stomme (inkl. grund), 100 år 

·         Klimatskalet (fasad, tak, fönster & balkong), 40 år 

·         Stammar (värme vatten & avlopp), 40 år 

·         Installationer (hiss & värme), 15 år 

·         Inredning (kök & badrum), 30år 

·         Restpost, 40 år 

 

Detta har varit tidskrävande och de har tillsatt en ny heltidstjänst på grund av 

komponentansatsens införande. Högberg berättar att mycket av jobbet har varit med att 

kommunicera med fastighetsingenjörer om vilka de olika komponenterna skulle vara. 

Fastighetsingenjören är den hos dem som gör bedömningen om vad som ska vara en 

komponent.  

 

Högberg berättar att fastighetsingenjörerna kan behöva stöd och hjälp vid bestämmandet och 

att det krävs ett samarbete inom bolaget för att få fram rätt komponenter från alla delaktiga 

parters synvinklar. Denna kommunikation kräver en del arbete då alla inblandande parter 

måste kunna framföra sin åsikt samt att alla ska höra den och ta åsikten i övervägande. 

Högberg berättar även att de redan från början var inställda på att komponentansatsen skulle 

kräva mycket arbete, den uppfattningen har inte ändrats under implementeringen. Högberg 

tillägger dock att allt eftersom de kommer längre i processen så blir den något enklare i och 

med att de lär sig under arbetets gång. 
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Anläggningsregister 

Anläggningsregistret i sig är inte den process som kräver mest tid och arbete hos 

Bostadsbolaget utan att det ligger mer runt besluten som leder fram till registret. 

Bostadsbolaget använder sig av intervaller istället för nyttjandeperiod. Att fastsälla 

intervallerna kan vara en krävande procedur av den anledningen att fler ska vara med och vara 

överens om besluteten och kräver därför samarbete. Att intervallerna de ska komma fram till 

ska vara relevanta och ligga nära verkligheten kräver också extra arbete just för att en viss 

kunskap om tillgången behöver finnas. Om det inom företaget finns en anställd med bra 

kunskap om en specifik anläggningstillgång underlättas arbetet med att fastställa komponenter 

och dess intervall. Högberg berättar att de har en avdelning med fastighetsutvecklare som 

jobbar med att driva alla projekten. Detta gör att de har bra koll och kunskap om sina 

tillgångar och investeringar. Högsberg anser att det hjälper när de bestämmer komponenter 

intervaller och att deras intervaller ligger nära den faktiska livslängden. 

 

Under augusti 2013 har Bostadsbolaget börjat ändra anläggningsregistret allt eftersom de har 

delat upp tillgångarna i komponenter. De har fått ta hänsyn till att fler kostnader kommer att 

aktiveras istället för att kostnadsföras. Det arbetet började Bostadsbolaget redan i augusti 

2013, genom att ha en parallell redovisning där underhålls- och investeringskostnader 

aktiverades. Den parallella redovisningen tog dem upp och började använda sig av den vid 

årsskiftet till 2014. Högberg berättade att de har bestämt att en komponent som byts, måste 

kostnaderna för utbytet stå för 25% av tillgångens värde för att de ska aktivera den. Detta 

beskriver Högberg som ett moment som kräver en del arbete och ganska mycket tid att 

kontrollera och besluta. 

 

Högberg berättar också att komponentansatsen gör att de får strukturera om sitt 

anläggningsregister, som nu kommer bestå av både en planmässig och en skattemässig del. 

Innan komponentansatsen tillämpades hade Bostadsbolaget bara en uppdelning i registret där 

de skattemässiga och planmässiga avskrivningarna hamnade under. Högberg berättar att den 

skattemässiga delen inte kommer ändras av komponentansatsen utan det är den planmässiga 

delen som kommer se annorlunda ut, detta för att alla nya komponenter ska visas där i. 

I framtiden ser Högberg positivt på anläggningsregistret för att de får bättre koll på de 

komponenter och investeringar de har. Han påpekar dock att det ligger en hel del arbete 

bakom uppbyggnaden av registerna. 

4.4 Mazar SET 

Vi intervjuade Martin Erlandsson från revisorsfirman Mazar SET. Som under sin arbetsdag 

stöter på både stora och små företag som arbetar med komponentansatsen, vilket gör att han 

har en bra överblick över hur redovisningen ser ute hos företagen. Att huvudregelverket K3 

skulle ha riktlinjer mot IFRS var enligt honom ganska väntat. Komponentansatsen var känd 

för Erlandsson från IFRS där den redan används, men fick kännedom om att den skulle 

införas i K3 för cirka 2 år sedan. Erlandssons generella uppfattning om K3 är ett det är ett mer 

intressant regelverk än K2, för det kommer visa en mer rättvisande bild av alla poster vid 

varje tidpunkt. 
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Komponentansats 

Erlandsson tycker att grundtanken med komponentansatsen är bra eftersom den försöker få en 

jämnare resultatutveckling. Han menar på att de idag kan bli väldigt tvära kast i resultatet i 

form av att nya investeringar som sker efter grundinvesteringen kostnadsförs direkt i 

resultaträkningen. Något som gör Erlandssons intryck av komponentansatsen lite negativt är i 

den mängd det administrativa arbetet kommer att öka. Han tror att arbetsmängden är en 

anledning för företag som har möjlighet att välja det enklare och mindre arbetsamma 

regelverket K2. Erlandsson tror att det kan vara intressant för större bolag som har ett stort 

publik intresse att använda sig av komponentansatsen då de får en rapport med ett jämnare 

resultat, vilket ses som positivt av intressenter. Sammanfattningsvis ser Erlandsson positivt på 

K3 och komponentansatsen men är skeptiskt till hur företagen kommer följa det så som BFN 

har tänkt sig då det kräver en stor mängd extra administrativt arbete. 

 

Han tror främst att mängden arbete kommer öka när företag ska bestämma vilka komponenter 

som är betydande och väsentliga. Han berättar att han tror det för att företag först måste 

komma fram till vad som är betydande och väsentliga för just dem och  leta fram de 

komponenterna i de anläggningar de har i dagsläget. 

 

Att K3 och komponentansatsen blir ett krav tror Erlandsson är för att BFN vill komma närmre 

den internationella redovisningen och att K3 ska vara så nära IFRS som möjligt. Han tror att 

en av anledningar till detta är för att en eventuell övergång till IFRS ska underlätta för de 

svenska företagen. Erlandsson tror också att tanken bakom K3 är att visa en så korrekt bild av 

företaget och dess tillgångar som möjligt, vilket komponentansatsen medför när tillgången 

exponeras mer i anläggningsregistret än vad den gjorde innan komponentansatsen. 

Anläggningsregister 

Erlandssons arbete kommer att påverkas stort av K3 och komponentansatsen då de har många 

kunder som har många anläggningstillgångar som kommer att behöva delas upp i betydande 

och väsentliga komponenter. 

 

I följd av detta kan Erlandsson se en viss initial problematik hos företagen när de måste dela 

upp sina befintliga anläggningstillgångar i mindre betydande och väsentliga komponenter. 

Han menar på att en nyinvestering är lättare att dela upp för att den är färsk och företag har 

mycket information om investeringen. problematiken och arbetet ser han snarare ligger hos 

företagens äldre anläggningstillgångar, där de ska bestämma vad en viss investering bestod av 

vid det tillfället den infördes i anläggningen för att kunna dela upp den idag. Bedöma äldre 

investeringar på en gammal fastighet och vad värdet på till exempel de nya takstolar, stomme 

eller liknande var när de fördes in i anläggningen. 

 

Vidare berättar Erlandsson att det också krävs mycket arbete från revisorernas sida i form av 

att skaffa sig en förståelse av anläggningstillgångarna. De vet hur de ska redovisas men måste 

även skaffa sig en förståelse om själva tillgången, för att kunna veta vad som är en väsentlig 

och betydande komponent i tillgången. När de sedan granskar en rapport måste förståelsen 

finnas där om komponenterna och veta att vissa komponenter slits mer än de andra. 

Grundtanken med att alla nya komponenter ska få en egen individuell nyttjandeperiod tycker 

Erlandsson är bra. Han förklarar paralleller med grundtanken om komponentansatsen i sig där 

man vill uppnå en rättvisare bild och ett jämnare resultat, vilket företagen får om de skriver av 

varje individuell komponent på sin förväntande livslängd. 
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Svårigheten för företagen tycker Erlandsson är att det krävs mycket arbete av dem att 

fastställa komponenterna och att göra det med någon slags precision. Bedömningsfrågorna 

från företagen bygger på erfarenhet och saknas den erfarenheten finns risken att de får slag i 

resultatet på grund av att de behöver kostnadsföra det restvärdet som finns, till exempel om ett 

företag skriver av något på 7 år som endast håller i 3 år. Finns det någon i företaget som är 

mer insatt eller har någon intern kunskap om tillgången och hur den fungerar menar 

Erlandsson att det kommer krävas mindre arbete. Företagen kan då med större sannolikhet 

göra en bra bedömning av komponentens nyttjandeperiod och får därmed ett jämnare resultat. 

Erlandsson förklarar att företag jobbar väldigt olika med sina anläggningsregister, vissa har 

sina register i excel och andra arbetar med integrerade system. Att de måste utvecklas när 

komponentansatsen införs kommer företagen inte undan oavsett vilken metod de använder sig 

av idag.  

 

Erlandsson tror dock inte att de är här det stora arbetet för företagen ligger utan tror att det 

största arbetet kommer ligga kring att bestämma de olika betydande och väsentliga 

komponenterna. Han menar att det på något vis bara är att lägga i de i de nya delarna i 

anläggningsregistret. Erlandssons uppfattning är att det inte tar så mycket längre tid att till 

exempel lägga in fyra komponenter istället för en när dem väl är bestämt vilka komponenter 

de ska an ända sig a  oc   ilken nytt andeperiod de ska  a. “Anläggningsregistret ska  u 

beskri a en  erklig et, oc  att få in den  erklig eten i anläggningsregistret är det s åra”. 

 

Att komponentansatsen i framtiden kommer underlätta arbetet är Erlandsson tveksam över, att 

det administrativa arbetet kommer öka är oundvikligt. en viss förenkling kan finnas om 

företagen gjort en korrekt bedömning av komponenterna, då företagen enklare kan se när de 

har ett investeringsbehov. K3 ger ju också möjligheten att enklare göra nyinvesteringar i form 

av att aktivera de kostnader som finns i och med investeringen. 

 

4.5 KPMG 

 

Intervju av auktoriserad revisor från KPMG. Eftersom intervjuad person valt att vara anonym 

har vi valt att kalla personen för Sven Svensson vidare i texten. Svensson arbetar och stöter på 

komponentansatsen i sitt arbete då han har flera kunder som övergår till regelverket K3. 

Övergången påverkar på så sätt att Svensson och hans medarbetare måste gå fler utbildningar 

för att sedan vara ute och informera om de nya regelverket och dess innebörd, de har bland 

annat kurser och informationsmöten med sina kunder. Komponentansatsen är dock inget nytt 

för Svensson då han sedan tidigare arbetar med regelverket IFRS. Svensson är positiv till K3 

och komponentansatsen då den, enligt Svensson, ger en mer korrekt redovisning och också en 

mer rättvisande bild av företaget.  

Komponentansats 

Svensson tycker komponentansatsen är bra, dels för att den ger en mer korrekt och jämnare 

redovisning av resultat i företagen. Att K3 och därmed komponentansatsen infördes som ett 

krav tror Svensson var för att man strävar efter att redovisa så likt IFRS som möjligt. I 

inter  un benämner ä en S ensson K3 som ett “IFRS lig t”. Detta medför dock mer 

administrativt arbete både för Svensson och för hans kunder. Svensson berättar att de inom 
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sitt yrke måste skaffa sig en större förståelse över de materiella anläggningstillgångarna just 

för att de ska kunna godkänna om en komponent är betydande och väsentlig och för att 

bestämma nyttjandeperioder för de olika komponenterna. Allt för att kunna hjälpa deras 

kunder att dela upp sina tillgångar i betydande och väsentliga, ett moment som Svensson tror 

är det mest tidskrävande för företagen. Svensson anser att kunderna har all anledningen till att 

ta hjälp av sin revisor i ett tidigt skede. Vid svårare fall anlitas en specialist inom ämnet som 

hjälper både Svensson och företaget att fastställa de olika komponenterna och 

nyttjandeperioderna. För framtiden ser inte Svensson någon större fördel med 

komponentansatsen mer än att den är mer detaljrik, vilket gör det enklare att göra 

nyinvesteringar. Du kan också på ett smidigare sätt fastställa nyttjandeperiod för varje enskild 

komponent istället för att klumpa i op tillgången oc  säga att det “le er” i X antal år. Vid 

övergången till K3 krävs också att företagen upprättar ett jämförelseår, vilket enligt Svensson 

kräver extra administrativt arbete, framförallt om de har mycket aktiveringar eller 

kostnadsföringar föregående räkenskapsår, dvs det år som skall räknas om. 

S ensson tycker dock att komponentansatsen  ar bli it lite “ö erpratad”  ilket  ar skrämt upp 

företagen lite för mycket. Att komponentansatsen medför att fler komponenter ska delas upp 

är ju helt korrekt, men Svensson menar på att företagen redan tidigare delat in sina tillgångar i 

komponenter som till exempel mark, markanläggningar, bygginventarier och byggnad men att 

det nu blir en mer detaljrik uppdelning. Svensson tror ändå att företagen kan vara lite 

motstridiga till det nya regelverket och menar att de flesta inte gillar förändringar som kräver 

merarbete. På lång sikt tror Svensson att nyttan i form av jämnare och bättre redovisning 

överstiger den kostnad i form av administrativt arbete företagen får lägga ned men på kortare 

sikt (ca 2 år) kan dock att kostnaden upplevas vara större än nyttan. 

Som S ensson tidigare pratade om så kan man se K3 är ett “IFRS lig t” oc  kände därför igen 

det mesta som infördes nu vid övergången. Vid övergången till IFRS var dock inte 

komponentansatsen så uppmärksammad då införandet av IFRS innebar betydligt mer 

omfattande förändringar på många områden och krävde betydligt mer detaljer än de regelverk 

de tidigare följde. Att IFRS-regelverket är mer komplicerat är något Svensson fortfarande 

tycker. 

Anläggningsregister 

Eftersom företagen måste dela in sina anläggningstillgångar i betydande och väsentliga 

komponenter, måste de omstrukturera sina anläggningsregister. Alla nya komponenter ska 

vara med och de ska ha sin egen individuella nyttjandeperiod. Ett tidskrävande jobb för 

företagen enligt Svensson, men han ser det ändå som en engångsinsats. Svensson berättar att 

det till en början kan det hända att man bedömer livslängden fel och får då korrigera den i 

efterhand. Vidare berättar Svensson också att nyttjandeperioden är enklare att fastställa på till 

exempel på en ny byggnad där hjälp av byggherren kan tas jämfört med att titta tillbaka på en 

fastighet de redan äger och bestämma de restvärde som finns kvar på de olika komponenterna 

som den delas upp den i. Att fastställa de betydande och väsentliga komponenterna är något 

Svensson ser som tids- och kostnadskrävande. Ett ytterligare tidskrävande projekt är att 

strukturera om och anpassa sitt anläggningsregister som nu måste vara mer detaljrikt. 

Framförallt om företaget inte har ett anläggningsregister som går att strukturera om utan att de 

måste riva upp det gamla och göra, alternativt köpa ett nytt. Att de nya anläggningsregistret 

kommer underlätta arbetet i framtiden är Svensson osäker på. En fördel är förenkling vid 

nyinvesteringar och utrangeringar, just för att du har ett mer specificerat register där företagen 
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kan varje tillgångs kvarvaranderestvärde. Detta blir också ett bättre beslutsunderlag för 

företagen vid ny-, till- eller ombyggnad samt renoveringar. 

Att det kommer aktiveras mer i regelverket K3 tycker Svensson är bra, företag visar ett 

jämnare och mer rättvisande resultat och undviker de hack som kan uppstå när företag istället 

kostnadsför till exempel större reperationer. De blir också enklare att analysera företag, just 

för att de visar en mer rättvisande bild. Ur företagens synvinkel tror Svensson att vissa 

kommer vara för att aktivera kostnader och vissa emot. Aktiveringen höjer resultatet och de 

som vill ha ett högre resultat går gärna med i K3 till skillnad från till exempel ett 

fastighetsbolag som hellre kostnadsför för att visa ett lägre resultat, vilket kan vara taktiskt vid 

hyresförhandlingar. 
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5. Analys 

Efter att analyserat den empiri vi samlat in form av intervjuer från både revisorer och 

bostadsföretag kan vi genomgående se att de alla respondenter har samma åsikt om att 

komponentansatsen kommer öka det administrativa arbetet. Vad respondenterna tror/tycker 

kommer vara det mest krävande momentet i komponentansatsen skiljer sig dock en del. 

5.1 Komponentansats 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla bostadsföretag hade en gemensam uppfattning om 

komponentsansatsen när de första gången fick information om den. De var alla övertygade om 

att den skulle kräva högre kostnader för företagen i form av administrativt arbete. Deras 

uppfattning skiljer sig nu när komponentansatsen blivit mer relevant och faktiskt blivit en 

verklighet. FaBo tycker att det inte kommer krävas lika mycket arbete som de i första hand 

hade trott på grund av att flera bra vägledningar finns, vilket gör att kostnaden blir lägre. 

Deras första uppfattning om att komponenterna skulle vara nere på kylskåpsnivå inte längre är 

relevant då endast betydande och väsentliga komponenter ska särredovisas. HSB Götas 

inställning har inte förändrats och de ser fortfarande likadant på komponentansatsen och anser 

den är lika arbets- och kostnadskrävande som de tidigare trott. Följt av Bostadsbolaget som 

likaså tycker att de kommer krävas mycket arbete vilket var deras första inställning, men de 

tror att ju mer de arbetat med det, desto mindre extra arbete kommer krävas och därmed 

kommer inte kostnaden vara lika stor som de från början trodde. Evans et al., (2005) 

undersökningsrespondenter beskrev att övergången till IFRS var en kostsam process som 

krävde mycket arbete och därmed ökade kostnader men Fox et al., (2013) skriver att genom 

detta arbete ger nytta genom att företag visar en mer rättvisande bild och delade en större 

information till intressenterna. Alla bostadsföretag förstod att arbetet kommer leda till nytta 

genom en mer rättvisande bild av företaget, framförallt kommer komponentansatsen vara 

bidragande till detta då det framhäver företagens tillgångar mer specifikt.  

 

Högberg berättar att bostadsbolaget redan i augusti 2013 började med en parallell redovisning 

som var i enlighet med K3 och komponentansatsen. Han berättar att redan där har de aktiverat 

kostnader som kostnadsfördes i deras tidigare redovisning. Från och med 2014 har de kört 

skarpt med K3 och komponentansatsen och hade tack vare den parallella redovisningen, de 

ingående balanserna de behövde för att starta redovisningen. De har också tack vare den 

parallella redovisningen siffror till det jämförelseår som krävs. Bostadsbolaget har fått tillsätta 

en extra heltidstjänst för att kunna följa komponentansatsen i K3 vilket ökar kostnaderna. 

Men den extra insatta tjänsten har också gjort övergången till K3 och komponentansatsen 

mindre smärtsam. 

 

Shima och Yang (2012) skriver i sin rapport att det administrativa arbete kan komma till att 

öka när företag övergår till principbaserade regelverk som IFRS. Detta är något som samtliga 

respondenter instämmer i. Erlandsson berättade att han trodde K3 blev ett krav just för att den 

svenska redovisningen ska komma närmare den internationella, då det är inspirerat a  “IFRS 

for SME”. Vilket ä en S ensson tror, då  an till oc  med benämner K3 som ett “IFRS lig t”. 

Vidare tror Svensson att nyttan för komponentansatsen på kort sikt (ca 2år) inte kommer 

överstiga den kostnad som uppstår för företagen i form av nedlagd arbetstid, men tror att 

nyttan på lång sikt kommer överstiga de extra kostnader som komponentansatsen innebär. 
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Båda revisorerna anser likt som bostadsföretagen att K3 och komponentansatsen kommer ge 

en mer rättvisande redovisning och därmed en mer korrekt bild av företagen. En annan 

nyttoaspekt Erlandsson tar upp är att det ska underlätta det arbete som krävs för att i framtiden 

helt gå över till IFRS. Att arbetsmängden vid en övergång till IFRS kan vara mindre om ett 

land sedan tidigare följer ett regelverk som liknar IFRS bekräftar Shima och Yang (2012) i sin 

rapport. Cherry (2008) skriver att regelverk baserat på IFRS, som K3 är, blir lättare att 

jämföra mot andra företag internationellt.  

 

5.1.1 Bedöma betydande och väsentliga komponenter 

De olika företagen hade delade åsikter om vad de ansåg vara det mest arbets- och 

resurskrävande momentet. Ett principbaserat regelverk kan skapa tillämpningssvårigheter då 

det inte finns så mycket vägledning och struktur.(Bradbury et al., 2012) Vilket även är fallet 

för K3 och komponentansatsen då BFN inte har specificerat vad som menas med betydande 

och väsentlig komponent.(Drefeldt & Törning, 2013). Att bestämma vilka komponenter som 

är betydande och väsentliga är något som samtliga respondenter förklarar som något 

arbetskrävande vilket ger ökade kostnader. Enligt DeFelice (2010) intervju med företag som 

övergått till IFRS och komponentansatsen var det även då tidskrävande att fastställa vilka 

komponenter som skulle särredovisas. HSB Göta och Bostadsbolaget tyckte att det var för 

dem ett av de mest arbetsamma momenten i implementeringen av komponentansatsen. 

Revisorerna Erlandsson och Svensson intygande att bedömningsprocessen var något som de 

lägger ner mycket mer arbete på i och med komponentansatsen. Svensson ansåg att själva 

bedömningsprocessen var det som krävde mest arbete och blev därför också den mest 

kostsamma processen i övergångsarbetet. 

 

Bennet et al. (2006) skriver att ett principbaserat regelverk som K3 kräver att fler 

bedömningsfrågor behöver besvaras av företagen. Även många remissvar från företag som 

arbetar med fastighetsförvaltning (Castellum & SABO, 2010) tycker det ökande 

administrativa arbetet som orsak av bedömningsfrågorna komponentansatsen kräver är 

oroväckande. Utifrån teorin att BFN inte skapat någon vägledning kring vad som är 

betydande och väsentlig komponent (Drefeldt & Törning, 2013) anser företagen och 

Erlandsson att den administrativa arbetsmängden och kostnaderna kommer öka avsevärt 

jämtemot deras tidigare tillvägagångssätt. 

 

Bedömningsfrågorna om vilka komponenter som var betydande och väsentliga för företag är 

något som enligt alla respondenter krävde extra arbete och kostnader. Alla företagen har 

jobbat efter de vägledningar som finns, men skiljer sig ändå ganska mycket över vilka 

komponenter de till slut fastställde. Vi har sammanställt en tabell som visar vilka 

komponenter de olika företagen valt att bedöma som betydliga och väsentliga. Vi har även 

lagt in Drefeldt och Törnings (2013) vägledning till vad de anser vara betydande och 

väsentliga komponenter i tabellen. 

 

Komponenter 

Drefeldt & 

Törning HSB Göta FaBo Bostadsbolaget 

Stommar inkl. grund X X X X 

Stommar - Innerväggar X       

Va- & Elsyste, byte av badrum X       

Tak, fasader, fönster X       
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Värme, ventilation, köksinredning X       

Ytskikt, vitvaror X X     

Byggnadsinventarier (hyregästanp.)     X   

Anslutningsavg. (f.d installationer)     X   

Installationer (ventilation, el & dyl.)   X X   

Yttertak   X X   

Fasad   X X   

Fönster och ytterdörrar   X X   

Hissar     X   

Stammar (Värme, vatten & avlopp)     X   

Restpost   X X X 

Klimatskalet (fasad, tak, fönster 

balkong)       X 

Stammar (vatten och avlopp)       X 

Installationer (hiss & värme)       X 

Inredning (kök & badrum)       X 

Värme/sanitet   X     

Köksinredning   X     

Transport   X     

El   X     

 

Tabell 2. En egenkonstruerad tabell som visar vilka komponenter vägledningen av Drefeldt 

och Törning (2013) och bostadsföretagen har bestämt som betydande och väsentliga. 

 

Tabell 2 visar att endast en gemensam komponent anses vara betydande och väsentlig för 

samtliga företag och för Drefeldt och Törnings (2013) teoretiska vägledning. Den visar också 

på att företag, trots att de använder sig av samma vägledning, skiljer sig avsevärt åt vad 

beträffar vilka komponenter de använder sig av. Även mängden komponenter skiljer sig 

företagen emellan där HSB Göta har flest komponenter, elva stycken, FaBo har delat upp sina 

fastigheter i tio komponenter medan Bostadsbolaget och Drefeldt och Törnings (2013) 

vägledning endast har sex stycken komponenter. Att de får ut olika komponenter kan vara för 

att de har olika typer av hus eller vissa har fler hus från ett visst årtionde. Det gör att en 

komponent som är nyttig att visa i ett företag, kan endast vara en kostnad att särredovisa för 

ett annat. För att en komponent ska vara nyttig ska den visa en mer rättvis bild av företaget. 

Är den underrepresenterad kanske den endast blir en kostnad för företagen och ger ingen nytta 

då den inte visar rättvisare bild av byggnaderna. 

 

För att kunna veta vilka komponenter en tillgång består av krävs det att det finns en intern 

kunskap om tillgången. Bradbury et al. (2012) skriver att i ett principbaserat regelverk krävs 

det mer professionellt kunnande inom företaget för att det ska kunna följas. Detta är något 

samtliga respondenter bekräftar. Erlandsson säger att utan den interna kunskapen finns det 

risk för att de komponenter som särskiljs från anläggningen inte är betydande för tillgången 

och är därför inte en korrekt redovisad komponent, vilket gör att den inte bidrar med någon 

nytta utan bara blir en kostnad. Något som samtliga respondenter förklarade var att det 

krävdes mycket mer kommunikation mellan olika parter i företagen. HSB Göta och 

Bostadsbolaget gav exempel att de arbetade mer tillsammans med bland annat 

fastighetsskötare och fastighetsingenjörer i arbetet med att bestämma komponenter. Andra 
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parter som till exempel revisorer och ekonomer ska också vara med att i beslutsprocessen. Att 

få fram rätt information till varje part kan vara kostsamt för företag i form att det tar mycket 

tid. Det krävs även att informationen som går mellan parter blir korrekt så inte felaktiga 

komponenter tas fram som betydande och väsentliga. 

 

Revisorerna berättar att de anordnar kurser och informationsmöten med sina kunder för att 

kunna ge mer information om K3 och komponentansatsen. HSB Göta och Bostadsbolaget 

förklarade att det var en arbetsam process att få alla parter att komma överrens om vilka 

komponenter en tillgång bestod av. Detta bekräftar Bradbury et als., (2012) teori om att mer 

professionellt kunnande krävs inom företaget vilket företagen intygar kommer bidra till mer 

administrativt arbete genom bland annat den kommunikation som måste ske. Svensson 

berättar att de samarbetar mycket med sina kunder för att fastsälla vilka komponenter de ska 

dela upp en tillgång i, men att de i svårare fall tar hjälp av en specialist inom ämnet. Att ta 

hjälp av specialister ökar kostnaderna, men kan bidra till ökad nytta genom mer korrekta 

komponenter. 

 

Bohushova (2011) skriver att revisorer kräver mycket information av företagen vilket de 

beskrev som en arbetsam process att ta fram. Svensson berättar att de kräver en större 

kunskap om tillgångarna utav sin roll som revisor, just för att bedömningen av vilka 

komponenter som är betydande och väsentliga kräver en djupare förståelse. Så kostnaden att 

ta fram den här informationen kan ge mer nytta långsiktigt. 

5.2 Anläggningsregister 

5.2.1 Bestämande av komponenters nyttjandeperiod 

När komponenterna blivit skilda från anläggningen behöver de, för att bli en fungerande 

komponent, få en individuell nyttjandeperiod. Liksom vid bestämmande av en komponents 

betydande för anläggning krävs det också professionellt kunnande vid bedömningsfrågorna 

kring komponenternas nyttjandeperiod.(Bennet et al., 2006; Bradbury et al., 2012) DeFelice 

(2010) skriver att användare som övergick till IFRS tyckte att det var en tidskrävande process 

att fastställa nyttjandeperioder. De behövde anlita kunnig personal och var tvungna att 

inspektera alla sina byggnader för att efter det kunna göra en specifik bedömning av 

livslängden på dess komponenter. Högberg förklarar att om kunskapen om tillgångarna finns 

internt kommer arbetet med att bestämma nyttjandeperioder inte kräva något speciellt extra 

arbete. Det som ökar kostnaderna är kommunikationen mellan de berörda parter kommer och 

det faktum att det blir fler komponenter som ska bedömmas och få en individuell 

nyttjandeperiod. HSB Göta och FaBo ansåg att bestämmande av nyttjandeperiod skulle bli en 

arbetsam process att bedöma, även om de givetvis tyckte att den underlättades om kunskapen 

redan fanns där. Erlandsson berättade att en djupare kunskap om tillgångarna som finns 

internt ger en mer korrekt bedömd nyttjandeperiod. Vilket i sin tur leder till nytta genom en 

mer rättvis bild av företagets redovisning. Svensson tycker likt Erlandsson att den interna 

kunskapen behövs, för att kunna bestämma en korrekt nyttjandeperiod. Vid en korrekt 

bedömd nyttjandeperiod ökar nyttan då det ger en mer korrekt bild av företagets tillgångar. 

Samtidigt som en felaktig bedömd nyttjandeperiod ökar kostnaderna genom att vid 

omprövningar av tillgångarna kan nyttjandeperioden behövas ändras.(Clemedtson, 2012) 
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Drefeldt et al. (2013) skrev att flera faktorer spelade in när nyttjandeperioder av komponenter 

bestäms. Bengtsson berättade att FaBos specialbyggnader som till exempel deras ishall krävde 

extra eftertänksamhet när komponenternas nyttjandeperiod bestäms. Detta kan förklaras då de 

olika komponenterna slits olika beroende på hur mycket de olika komponenterna används.  

Clemedtson (2012) skriver att en tillgångs nyttjandeperiod ska omprövas om det misstänks att 

den ändrats sen senaste balansdagen. Drefeldt och Törning (2013) skriver också att 

komponenters nyttjandeperiod ska kontrolleras vid varje balansdag. Detta är något som 

Bengtsson tror kommer leda till mycket extra arbete. Hon berättade att när fastigheterna sågs 

som en hel tillgång var omprövningen ett tidskrävande arbete. I och med komponentansatsen 

kommer det bli fler komponenters nyttjandeperiod som ska prövas vilket hon menar kommer 

öka kostnader och den arbetsinsats som redan krävs. 

 

Att företagen valde att använda sig av olika komponenter syntes tydligt i tabell 2. Något som 

går att utläsa av tabell 3 är att även nyttjandeperioder skiljde mycket åt mellan företagen. 

Nyttjandeperioden blir svårare att analysera och ställa mot varandra då företagens 

komponenter inte består av samma delar. Något som sticker ut är att alla företag och även 

Drefeldt och Törnings (2013)  har en ”Stomme inkl. grund” som en komponent med 

nyttjandeperiod på 100 år eller mer. Alla företag hade restpost som en komponent, dock 

skiljdes nyttjandeperioden och innehållen företagen emellan.   

 

 

 

 

 

Komponenter 

Drefeldt & 

Törning HSB Göta FaBo Bostadsbolaget 

Stommar inkl. grund 100 år 180 år 100 år 100 år 

Stommar - Innerväggar 50 år       

Va- & Elsyste, byte av badrum 30-50 år       

Tak, fasader, fönster 30-50 år       

Värme, ventilation, köksinredning 15-30 år       

Ytskikt, vitvaror 15 år 15 år     

Byggnadsinventarier (hyregästanp.)     5 år   

Anslutningsavg. (f.d installationer)     50 år   

Installationer (ventilation, el & dyl.)   30 år Tekn.B.   

Yttertak   50 år Tekn.B.   

Fasad   50 år Tekn.B.   

Fönster och ytterdörrar   50 år Tekn.B.   

Hissar     30 år   

Stammar (Värme, vatten & avlopp)     50 år   

Restpost   40 år 50 år 40 år 

Klimatskalet (fasad, tak, fönster 

balkong)       40 år 

Stammar (vatten och avlopp)       40 år 

Installationer (hiss & värme)       15 år 

Inredning (kök & badrum)       30 år 

Värme/sanitet   60 år     

Köksinredning   35 år     
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Transport   30 år     

El   50 år     

 

Tabell 3. En egenkonstruerad tabell som visar vilka komponenter vägledningen av Drefeldt 

och Törning (2013) och bostadsföretagen har bestämt som betydande och väsentliga och 

deras nyttjandeperioder. 

5.2.2 Omformulering av anläggningsregister 

I anläggningsregistret ska det finnas specifik information om varje enskild tillgång (BFNAR 

2003:1). När komponenterna har blivit avskilda från tillgången och fått en individuell 

nyttjandeperiod kan de klassas som enskilda tillgångar. Vilket gör att arbetet med 

anläggningsregistret kommer bli större för företagen. Bengtsson berättar att FaBo ser detta 

som det mest kostsamma momentet för dem i och med att de får så många nya komponenter 

som ska föras in i anläggningsregistret. HSB Göta däremot ser inte omformulering av 

anläggningsregistret som något moment som kräver någon större arbetsinsats. Skoglund och 

Gustafsson förklarade detta genom att de hade ett bra program som hjälpte de med 

omformuleringen och var därför ingen direkt kostnad för HSB Göta. Vilket DeFelice (2010) 

bekräftade att med ett bättre IT-system för anläggningstillgångarna kunde övergången till 

komponentansatsen underlättas. 

 

Enligt DeFelice (2010) krävdes de stora förändringar i anläggningsregistret vid övergången 

till IFRS för att det skulle kunna anpassas till komponentnivå. Erlandsson förklarar att för 

honom som revisor kommer omformuleringen inte förändra hans arbete något markant. Hans 

arbete påverkas endast av att det blir fler komponenter han ska kontrollera. Vilket Marton et 

al. (2012) understryker då de skriver att i och med komponentansatsen blir det många fler 

värden att hålla reda på. Svensson tror dock att för företagen kan det vara ett resurs- och 

tidskrävande projekt att omstrukturera sitt anläggningsregister till det mer detaljrika. Speciellt 

för företag som inte har anläggningsregister som går att strukturera om utan att de måste riva 

upp det gamla och göra ett nytt från början. När väl registret är klart tror Svensson att nyttan 

ökar genom att det kan underlätta för företag att göra nyinvesteringar, just för att det har ett 

mer detaljrikt register där de enklare kan se hur länge en viss komponent har förbrukats. 

Högberg berättar att han ser mycket nytta med de nya anläggningsregisterna, eftersom det är 

mer detaljrikt visar det bättre de komponenter och investeringar de har. Högberg påpekar 

dock att omformulera anläggningsresterna är en kostsam process som kräver mycket arbetstid 

av företaget. 

 

Högberg berättar att Bostadsbolaget har under de fyra sista månaderna av 2013 gjort en 

parallell redovisning som varit efter K3 och komponentansatsen. Han berättar att detta har 

lättat på arbetet och kostnaden blir därmed inte lika stor genom att det sprida ut det under en 

längre period, därför tycker Högberg inte anläggningsregistret varit något som krävt mycket 

av deras uppmärksamhet. 

 

I och med komponentansatsen ökar även möjligheten till att aktivera underhålls- och 

nyinvesteringskostnader. Kostnader har tidigare kostnadsförts direkt till resultaträkningen 

men i och med komponentansatsen ges möjlighet för företag att börja aktivera dessa och 

redovisa dem som en tillgång.(Hellman et al., 2011) Både Erlandsson & Svensson berättar att 

nyttan med att aktivera tillgångar och komponenter är att det ger ett jämnare och rättvisare 

resultat utan slag i resultaträkningen, vilket bekräftas av Hellman et al. (2011), Lind (2002) 

samt St ro   oc   erm ko         .  
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Erlandsson berättar att en felaktigt bedömd nyttjandeperiod ändå kan leda till slag i ekonomin 

och säger att han när han rådslår med företag trycker på vikten att ha en korrekt 

nyttjandeperiod från början. Han utvecklar att kostnaden för det extra arbete som krävs för att 

bedöma en korrekt nyttjandeperiod är inte lika tungt som arbetet som krävs om 

nyttjandeperioden visar sig vara felaktig. Marton et al. (2011) förklarar att om komponenten 

har ett restvärde kvar vid aktiveringen ska detta restvärde kostnadsföras. En felaktig 

nyttjandeperiod leder till ett kvarvarande restvärde som måste kostnadsföras när underhållet 

aktiveras vilket Erlandsson förklarar ökar kostnaden för företagen. Är då tillgången inte fullt 

avskriven blir restvärdet större och därmed blir också slaget i resultat större.  

 

Företagen ser att möjligheten till att aktivera kostnader kommer öka arbetet genom att det 

kräver bedömningar för att kunna komma fram till om kostnader ska kostnadsföras eller 

aktiveras. Men de ser också nytta i möjligheten att kunna aktiverar. Till exempel så  förklarar 

FaBo att de ser nytta i att kunna aktivera nyinvesteringar då de har övervärde på sina 

fastigheter som komponentansatsen ger möjlighet att fylla.  
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie är att vi vill undersöka hur övergången till komponentansatsen i K3 

kommer att förändra företags administrativa arbete med materiella anläggningstillångar. Det 

vi vill titta på är hur mycket extra arbete som komponentansatsen medför och hur denna 

kostnad förhåller sig till nyttan företagen får.  

 

Företag som i och med årsskiftet 2013/2014 kommer att tillämpa K3, tvingas även tillämpa 

komponentansatsen. De kommer att få dela upp sina materiella anläggningstillgångar i 

väsentliga och betydande komponenter som de kommer få fastställa nya nyttjandeperioder för 

varje enskild komponent eftersom de har olika livslängder. I och med att tillgångar delas upp i 

komponenter måste deras anläggningsregister struktureras om så att varje komponent är 

specificerad. 

 

Vi har efter intervjuer med företagen kommit fram till slutsatsen att samtliga tre 

bostadsföretagföretag och båda revisorerna tycker att komponentansatsen kommer leda till 

mer administrativt arbete. Det visar sig att de nya momenten som företagen måste tillämpa är 

mer tidskrävande och har krav på ett mer administrativt arbete. All den tid och extra arbete 

som komponentansatsen kräver kommer öka kostnaderna för företag på olika nivåer. Alla fem 

respondenter var dock överrens att trots de extra kostnader, kommer komponentansatsen även 

att medföra en hel del nytta för företagen. Vi vill se hur de olika kostnaderna står sig mot 

nyttan komponentansatsen ger. För att enklare dra en slutsats om arbetsprocesserna och dess 

nytta och kostnader tittar vi närmare på de olika momenten som förändras och hjälper oss att 

besvara vår problemformulering. 

 

Hur kommer komponentansatsen i K3:s regelverk att förändra företags administrativa arbete 

med materiella anläggningstillgångar och kommer företag se någon nytta i förändringen?      

 

Att bedöma och bestämma vilka komponenter en fastighet består av var något som alla fem 

respondenter tyckte ökade det administrativa arbetet och därmed kostnaderna, både vad det 

gäller för företagen och revisorerna. Det faktum att det krävdes flera olika parter och ibland 

anlita specialister för att komma fram till vilka delar av tillgången som är betydande och 

väsentliga komponenter är en process som företagen tycker kräver mycket arbete och skapar 

en högra kostnad. Att gemensamt komma fram till, utifrån alla inblandade parters synsätt, vad 

som är en betydande och väsentlig komponent var en arbetsam process för det kräver mycket 

kommunikation fram och tillbaka mellan parterna. Revisorerna ska godkänna att det blir rätt 

redovisningsmässigt, ekonomerna kräver att komponenten stämmer in så att den har ett 

betydande värde jämtemot tillgångens hela värde, samt ska fastighetsingenjörerna kunna visa 

på att komponenten har en väsentligt avvikande nyttjandeperiod. Tre processer som alla ökar 

det administrativt arbetet och därmed ökar kostnaden på olika nivåer inom företaget. Alla 

respondenter var eniga om att det är en kostsam process att övergå till K3 och 

komponentavskrivningen vilket innebär administrativt arbete men ser en stor nytta med det i 

form av en jämnare och bättre redovisning. Det administrativa merarbetet kan underlättas om 

det inom företaget finns en intern kunskap om företagets tillgångar. Svensson tror trots dessa 

kostsamma processer, kommer nyttan för företagen övervinna kostnaderna på lång sikt. Dock 

så säger Svensson att företag på kort sikt kommer få räkna med mer kostnader än nytta. Fabo 

ser också på längre sikt en nytta med komponentansatsen i form av enklare aktiveringar på 

deras nyinvesteringar.  
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Tabell 3 visar att trots att de tre bostadsföretagen följer liknande vägledning kan resultatet 

skilja sig markant. Denna skillnad syns tydligt i tabellen då både mängden komponenter 

mellan företagen skiljde sig åt och att det endast hade en gemensam komponent med samma 

nyttjandeperiod. Att något företag ska ha gjort mer rätt än något annat går inte säga då det är 

bedömningar som företagen gjort utifrån sina förutsättningar. Det går inte heller att visa på att 

det administrativa arbetet ökar beroende på hur många komponenter du väljer att dela upp 

fastigheterna i. Alla respondenter tyckte dock att det krävdes mer arbete och därför mer 

kostnader för att dela upp fastigheterna från den hela tillgången den tidigare varit. De ansåg 

samtidigt att det fanns en nytta med att dela upp tillgångarna i komponenter då det ger ett 

jämnare resultat och mer rättvisande bild av företagets tillgångar utåt. Samt ansåg Erlandsson 

att det fanns mer nytta i att spendera mer kostnader i övergången till komponentansatsen för 

att få mer korrekta komponenter och nyttjandeperioder, då felaktiga kunde leda till ökade 

kostnader vid omprövningar. 

 

När komponenterna är skilda från tillgången kommer nästa moment för att följa 

komponentansatsen, att ge varje komponent en egen nyttjandeperiod. Precis som vid 

fastställandet av betydande och väsentliga komponenter blir det nu en bedömningsfråga som 

flera parter är involverade i. Här är det mer de som rår om fastigheterna som tar besluten då 

det har mer kunskap om hur länge komponenterna bidrar med nytta till tillgången. Företagen 

anser att detta ofta är svårare och en viktigare fråga än att dela upp tillgången i komponenter. 

En felaktigt bedömd livlängd på en komponent kan ge slag i resultaträkningen, genom att det 

kvarvarande restvärdet vid ett utbyte kostnadsförs. Erlandsson anser att det är bättre att lägga 

mer kostnader för att få fram en korrekt nyttjandeperiod från början för att undvika ännu 

högre kostnader som kommer behövas för att korrigera det uppstådda restvärde som 

kostnadsförs. Företag måste också ta hänsyn till yttre faktorer när de bestämmer 

nyttjandeperiod, som till exempel om en fastighet ligger vid kusten, eftersom kustklimatet tär 

mer på tillgången. Det anser företag öka det administrativa arbetet vid fastställandet av 

nyttjandeperioder på sina komponenter. Det är dock precis som vid bestämandet av en 

komponent att om det finns en intern kunskap om komponenterna kommer detta arbete inte 

vara lika omfattande. Företagen ser som vid bestämmandet av komponenter att nyttan 

framförallt är att det ger en mer rättvisande bild av företagets tillgångar. 

 

När en komponent är fastställd och har fått en individuell nyttjandeperiod ska den föras in i 

anläggningsregistret. Eftersom anläggningsregistret kommer utökas med alla nya 

komponenter krävs de att dessa omformuleras. Det var delade meningar hur vida 

omformuleringen skulle leda till ökade kostnader för företagen. Erlandsson och HSB Göta 

tyckte ingen direkt extra arbetsinsats krävdes, Bostadsbolaget har redan under förra året 

parallellt jobbat med att lägga in komponenterna i registret och det blir för de en långdragen 

men inte så arbetsam process. Generellt såg Högberg en nytta med ett nytt anläggningsregister 

som översteg deras kostnad på lång sikt genom en bättre översikt på sina komponenter och 

investeringar. FaBo ansåg att detta var det moment som det krävdes mest arbete med, och de 

förväntade sig att det skulle ta minst en arbetsvecka att bara formulera om registerna. Likaså 

förklarade Svensson att det krävdes mycket arbete att formulera om anläggningsregistret, men 

sa också att det bara var en engångskostnad. Att dra en slutsats om att omformulering av 

anläggningsregisterna generellt kräver extra mycket mer kostnader än nytta går inte, då 

uppfattningen om detta skiljer sig mellan alla fem respondenterna. 

 

Sammanfattningsvis visar denna studie där tre bostadsbolag och två revisorer intervjuats att 

komponentansatsen kommer att öka kostnaderna och det administrativa arbetet för företag och 

revisorer. Bedömningsarbetet är den del av komponenetansatsen som företag och revisorer 
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tror kommer att öka arbetet mest. Både vad det gäller vilka de betydande och väsentliga 

komponenterna är men också hur lång deras nyttjandeperiod ska vara. Processen som för dem 

fram till de här besluten kommer kräva mer kostnader och administrativt arbete än vad de 

tidigare gjort, innan komponentsatsen. Mycket i form av att det blir många fler beslut som ska 

fattas och fler parter inom företaget liksom utom företaget, till exempel specialister och 

revisorer, som också är involverade i besluten. Samtliga tre bostadsbolagen och båda 

revisorerna ser ändå nyttan med komponentansatsen även om det är kostsamt och 

arbetskrävande att redovisa efter. Framför allt tycker alla fem respondenterna att K3 och 

komponentansatsen ger en mer rättvisande bild av företagen, samtidigt som det också kommer 

leda till ett jämnare resultat. 

 

Vår rapport visar på var arbetet ligger för de företag som kommer att gå över och börja 

använda sig av komponentansatsen, samt vilken nytta de tycker att de extra kostnaderna och 

arbetsmängden medför. Denna rapport kan ses som en guide för företag som inte riktigt vet 

vad de har att vänta sig med en övergång till K3 och komponentansatsen. De synsätt vi 

fokuserat på hur kostnad, nytta och administrativt arbete förändrats i och med K3 och 

komponentansatsen. Vår förhoppning är att det kommer underlätta för företag som redovisar 

enligt ett annat regelverk att välja K3 och komponentansatsen och vara beredd på dess 

konsekvenser. 

Förslag till fortsatt forskning 

Vår rapport visar på att komponentansatsen kommer kräva mer administrativt arbete att följa. 

Det som skulle kunna forskas mer om är att jämföra de olika momenten mer ingående och se 

var den högsta nyttan kommer till den lägsta arbetskostnaden. Intressant vore även att utreda 

om det finns områden inom komponentansatsen som kommer ha en högre kostnad än vad det 

ger nytta. Om det finns, skulle dessa områden kunna justeras eller tas bort så nyttan med K3 

och komponentansatsen blir ännu större och fler företag väljer att redovisa efter regelverket. 

När K3 och komponentansatsen varit införd under några år så går det lättare forska om nyttan 

överstiger kostnaden i form av administrativt arbete.  
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8. Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide Bostadsföretag 

Intervjufrågor: 

1. Vad är din roll i företaget?  

 

2. Har ni använt er av komponentavskrivningar/komponentansatsen så här långt? Hur länge 

har ni använt er och hur långt har ni kommit? 

 

3. Tycker ni att arbetsmängden har förändrats något så här långt? Hur ser ni på 

komponentansatsen? (mer nytta än arbete/kostnader?) Har uppfattning förändras sedan ni 

hörde talas om komponentansatsen i K3 första gången? 

 

4. Hur mycket tid lägger ni ner på de olika momenten? 

 

5.Hur har ni redovisat tidigare (finns det några komponenter sedan tidigare)? Hur har det varit 

att dela upp det i komponenter? Bedömningsfrågorna tar mycket tid, bestämmande av 

nyttjandeperiod t.ex? 

 

6. Hur redovisar ni underhåll och reparationskostnader aktiverar eller kostnadsför? Ändrat på 

detta i och med komponentansatsen?  Om ja? Har det påverkat redovisningen? 

 

7. Hur arbetar ni  med anläggningsregistret? Har detta förändrats i och med 

komponentansatsen? 

 

8. Kommer det dagliga arbetet att förändras i och med komponentansatsen? Hur? 

underlätta/försvåra? 

 

9. Kommer komponentansatsen underlätta arbetet för företag i framtiden? Redovisning, 

uppdelningen av komponenter, underhåll m.m. 
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Intervjuguide Revisorer: 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din arbetsdag?  

 

2. När fick du information om komponentansatsen för första gången och vad var ditt första 

uppfattning? 

 

3. Varför tror du att K3/komponentansatsen infördes som ett krav?  

 

4. Hur mycket berörs ni av K3/Komponentansatsen i ert självständiga arbete och hos kund? 

 

5. Hur ser du på att materiella anläggningstillgångar ska delas upp i betydande och väsentliga 

komponenter? 

 

6. De nya komponenterna måste få en individuell nyttjandeperiod. Ser du någon problematik i 

det och kommer det att förändra arbetsmängden eller arbetssättet? 

 

7. Uppdelningen av materiella AT medför att anläggningsregistret måste utvecklas. Hur ser du 

på det och kommer det att förändra arbetsmängden eller arbetssättet? 

 

8. Är det mycket arbete att omformulera gamla år? 

 

9. Tror du att uppdelningen av materiella AT och ändringen av anläggninsregistret kommer 

förenkla arbetet i framtiden? 

 

10. Ett mål i K3 är att mer underhåll och rep-kostnader ska aktiveras istället för att 

kostnadföras. Hur ser du på det?  

 

11. Ser du att komponentansatsen på något sätt förändrar företags/kunds arbetsinsats? 

12. Tror du att komponentansatsen kommer underlätta arbetet med de olika 

avskrivningsmetoderna i framtiden?  

 

13. Hur påverkas ditt arbete vid införandet av komponentansatsen? 
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