
 

 

 

 

Komponentmetoden enligt K3 
En studie om dess påverkan på redovisningens kvalitativa 

egenskaper 
 

Författare: Anton Mellström 

                   Christofer Östman 

                   Simon Fogelberg 

Handledare: Petter Boye 

Examinator: Thomas Karlsson 

Termin: VT15 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2FE71E 



 

 

 

 

Sammanfattning 
Bakgrund:  Från och med 1 januari 2014 gäller K3-regelverket för 

många företag i Sverige. En av de förändringar som 

regelverket medför är komponentmetoden vilket förändrar 

hanteringen av materiella anläggningstillgångar, vilket kan 

få effekter på redovisningen.  

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur 

komponentmetoden enligt K3 påverkar redovisningens 

kvalitativa egenskaper. 

 

Metod:  Studien präglas av en deduktiv forskningsansats där 

redovisningsteori testas mot empiri. Studien utgår även från 

de lagar och riktlinjer som K3 innefattas av. 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med revisorer.  

 

Slutsats:  Studien visar att komponentmetoden påverkar de 

kvalitativa egenskaperna inom redovisningen. 

Egenskaperna relevans och jämförbarhet påverkas initialt 

negativt till följd av bristande erfarenhet medan egenskapen 

korrekt återgivande påverkas positivt då metoden bättre 

återger verkligheten i det enskilda fallet.  
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Abstract 
Background:  From the 1st of January 2014 the new K3-regulation is 

obligatory for many Swedish companies. One of the main 

differances the regulation entails is the component 

depreciation, which changes the way companies handle 

tangible fixed assets. This may have an impact on the 

reporting of the financial statements.  

 

Purpose:  The purpose of this study is to gain a better understanding 

of how component depriciation within K3 affects the 

qualitative characteristics in the reporting of the financial 

statements.  

 

Method:   This study is characterized by a deductive research 

approach where accounting theory is tested against 

empirical data. Data has been collected through qualitative 

semi-structured interviews with auditors.  

 

Conclusion:  The study shows that component depriciation influence the 

qualitative characteristics of financial statements. The 

characteristics relevance and comparability initially affects 

negatively due to lack of experience, while the method 

positively affects the characteristic faithful representation  

due to it better reflects the reality in the particular case. 
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Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Petter Boye för goda råd och bra 

vägledning genom hela studien. Vi riktar även stor tacksamhet till de revisorer som 

tagit sig tid att intervjuas och därmed bidra till forskningen.  
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1. Inledning   

1.1 Bakgrund 
Redovisning kan härledas långt tillbaka i tiden då den började tillämpas i samband 

med att handelsmän bytte varor och tjänster. Ur dessa utbyten uppstod ett behov av att 

kunna hantera och anteckna de skulder och fordringar som uppstod och därav uppstod 

redovisningen (Artsberg, 2005). Redovisning handlar numera inte enbart om att 

företag ska ha en intern kontroll på sina räkenskaper och i dag är redovisningen minst 

lika viktig för externa parter som behöver få inblick i företags ekonomiska situation. I 

samband med att externa parter blev intresserade av företags räkenskaper uppstod en 

problematik gällande informationsasymmetri. Informationsasymmetri innebär i detta 

avseende att företag innehar mer information än de externa parterna och 

externredovisning har uppkommit för att minska detta informationsgap.  För att 

minimera informationsgapet krävs information men vilken information som krävs 

varierar med användarens behov (Marton, 2013).  
 

Inom redovisningen har vissa kvalitetskrav ställts upp för att tillgodose 

informationsbehovet. Kvalitetskraven är formulerade utifrån olika kvalitativa 

egenskaper som redovisningen bör inneha, vilka innebär att redovisningen ska vara 

relevant, jämförbar och korrekt återgivande. Med relevans menas att redovisningen 

ska vara användbar för olika intressenter och möjliggöra beslutsfattande. Jämförbarhet 

innebär att redovisningen ska möjliggöra för intressenter att göra jämförelser mellan 

såväl företag som tidsperioder. Med korrekt återgivande avses hur väl redovisningen 

avspeglar företags ekonomiska situation, där en hög grad av korrekt återgivande 

innebär att intressenter kan lita på företags redovisning (Marton, 2013).  
 

Den externa redovisningen vilar således på kvalitativa faktorer men för att intressenter 

ska kunna lita på företags redovisning krävs även viss reglering av redovisningen. 

Regleringen ser olika ut i olika delar av världen och historiskt sett finns två 

grundläggande civilrättsliga traditioner, nämligen den anglosaxiska och den 

kontinentala (Smith, 2006). Den anglosaxiska traditionen härstammar främst från USA 

och Storbritannien där redovisningen utgår från praxis snarare än nedskrivna lagar. 
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Den kontinentala traditionen, som berör övriga västeuropeiska länder, utgår från 

lagstadgad reglering med viss komplettering av praxis. Gemensamt för dessa 

traditioner är den övergripande principen rättvisande bild, vilken syftar till att ge 

externa intressenter en korrekt och verklig bild av företags ekonomiska ställning och 

resultat. Inom den kontinentala traditionen nås en rättvisande bild om redovisningen 

upprättas i enlighet med lagar och standarder. Enligt den anglosaxiska traditionen 

tolkas däremot en rättvisande bild som att lagar och standarder kan förbises om så 

krävs för att ge en korrekt avbildning av företagets ekonomiska situation (Nilsson, 

2014).  
 

På senare tid har den anglosaxiska traditionen fått större betydelse, mycket på grund 

av globaliseringen och Storbritanniens inträde i Europeiska Gemenskapen (EG) som 

har föranlett en mer jämförbar  redovisning på internationell nivå (Smith, 2006). 

Denna harmonisering har enligt Baker och Barbu (2007) framförallt skapats av en 

ökad globalisering men även av ett växande intresse för redovisningspraxis i länder 

utanför USA. Ur harmoniseringen har det uppstått två olika inriktningar där det 

amerikanska regelverket styrs av de standarder som Financial Accounting Standards 

Board (FASB) framtagit, medan  det europeiska regelverket styrs av de standarder 

som är framtagna av International Accounting Standards Board (IASB). IASB’s 

standarder benämns International Financial Reporting Standards (IFRS) samt 

International Accounting Standards (IAS) (Smith, 2006).  
 

Regleringen i Sverige styrs främst av Årsredovisningslagen (ÅRL) och 

Bokföringslagen (BFL) men dessa är endast ramlagar och det krävs därför 

rekommendationer från professionella normbildare för att komplettera lagarna. Dessa 

normbildare består främst av Bokföringsnämnden (BFN) vilken är en statlig 

myndighet vars främsta uppgift är utveckla god redovisningssed genom att utfärda 

rekommendationer och allmänna råd för vilka regler som ska tillämpas och hur de kan 

användas (BFN, 2015a). En annan viktig normbildare är Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) vilka bland annat ger ut rekommendationer för att utveckla god 

yrkessed inom området (FAR, 2015a). Det svenska regelverket är historiskt sett 

influerat av BFN och nämndens inflytande har ökat ytterligare det senaste decenniet. 

BFN fick nämligen år 2004 i uppdrag att omarbeta och förtydliga den svenska 
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regleringen. Resultatet blev de fyra kategorier som i dag tillämpas för hur företags 

löpande bokföring ska avslutas. Regelverket är indelat efter så kallade K-kategorier 

och vilket regelverk som ska tillämpas beror på företags storlek och omfattning 

(Nilsson, 2014).  En av kategorierna benämns K3 och innefattar främst större företag, 

det vill säga företag som uppfyller minst två av följande kriterier (BFNAR 2012:1): 
 

• Medelantalet anställda fler än 50 under de två senaste åren. 

• Balansomslutning över 40 miljoner kronor under de två senaste åren. 

• Nettoomsättning över 80 miljoner kronor under de två senaste åren. 
 

För företag som tillämpar K3-reglerna gäller från och med den 1 januari 2014 de 

allmänna råd som BFN upprättat (BFNAR 2012:1). Avsikten med upprättandet av K3 

är bland annat att skapa ett regelverk där alla regler är samlade och lättåtkomliga för 

de berörda företagen. Normerna för K3 grundar sig i ÅRL’s bestämmelser och under 

utformningen av detta regelverk var IFRS for Small and Medium-sized Entities en 

utgångspunkt för att närma sig den europeiska redovisningsstandarden (BFN, 2015b).  
 

K3 är ett principbaserat regelverk och Grönlund et al (2013) beskriver att en 

principbaserad redovisning har mål och riktlinjer i fokus och att detaljutformning 

uteblir till förmån för praxis, vilket lämnar utrymme för tolkningar. En yrkesgrupp 

som är involverad i detta tolkningsarbete är revisorer. Revisorns uppgift är att uttala 

sig om företags årsredovisning, bokföring och förvaltning som en objektiv part för att 

säkerställa att utförandet är i enlighet med lagar och praxis (FAR, 2006).  
 

En av de förändringar som införts i samband med K3-regelverket återfinns i kapitel 17 

i detsamma, komponentavskrivning av materiella anläggningstillgångar. Innan 

införandet av denna komponentmetod värderades materiella anläggningstillgångar i 

sin helhet och skrevs av efter värdet och den uppskattade nyttjandeperioden. Detta 

innebar att oavsett hur många delar tillgången var uppbyggd kring fick företagen göra 

en helhetsbedömning av tillgångens förbrukning. Exempelvis var stommen, fasaden 

och taket sådana delar av en byggnad som bedömdes enhetligt. Skillnaden med den 

nya metoden är att materiella anläggningstillgångar istället ska delas upp i betydande 

komponenter när dessa skiljer sig avsevärt i uppskattad nyttjandeperiod. Ett tak har 
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exempelvis en kortare livslängd än en stomme och båda är betydande komponenter av 

en byggnad. Dessa bör därför delas in i olika komponenter och skrivas av enskilt för 

att bättre avspegla förslitningen av byggnaden för såväl interna som externa 

intressenter. Komponentmetoden kan framstå som oproblematisk men att praktiskt 

tillämpa den kan vara svårt i vissa situationer, dels att dela upp tillgångar i olika 

komponenter och dels att värdera dessa korrekt efter tillförlitliga värderingsprinciper 

(FAR, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 
Komponentmetoden i K3-regelverket har mottagits med blandade reaktioner från 

berörda parter. FAR är en av de parter som uttalat sig om metoden och de praktiska 

svårigheter som de anser uppkommer vid tillämpning av komponentmetoden. Ett 

uttalande från FAR lyder:  
    

“Komponentmetoden kan erfarenhetsmässigt vara mycket resurskrävande, främst att 

införa men även att löpande tillämpa. Metodens väsentligaste effekt ligger vanligen i 

redovisning av komponentbyten, ofta mindre i den ökade precisionen i använda 

nyttjandeperioder ifråga om den löpande avskrivningskostnaden.” (FAR, 2015b)  
 

Branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige stämmer in i FARs kritik och menar 

att den eventuella nyttan med komponentmetoden inte kommer att överstiga de 

kostnader som metoden medför (Fastighetsägarna, 2010).  Från annat håll hörs mer 

positiva kommentarer då Hellman et al (2011) istället menar att en tillämpning av 

komponentmetoden, med dess eventuella merkostnader, bidrar till en mer korrekt 

redovisning. Genom införandet av komponentmetoden menar författarna att 

redovisningens kvalitativa egenskaper påverkas och ger en mer rättvisande bild av 

företagets räkenskaper. Argumentet är bland annat att man utan komponentmetoden 

riskerar att vilseleda intressenter då företags resultat blir missvisande när kostnader 

inte redovisas i takt med tillgångars förbrukning. 
 

Reaktionerna på BFNs allmänna råd för komponentmetoden i K3 har alltså varit av 

både positiv och negativ karaktär där det främst finns två parter som belyser 

problematiken. Dessa parter består av fastighetsbranschen, vilka framför kritik om de 

merkostnader som tillkommer, samt revisions- och redovisningsbranschen som också 
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betonar merkostnaderna men även poängterar  den ökade redovisningskvalitet som 

uppstår. Det har funnits ett stort intresse för att forska kring ämnet och i synnerhet 

kring de negativa reaktioner som fastighetsbranschen uttryckt angående de kostnader 

som uppstår vid övergången till komponentmetoden (Nilsson & Bohlin, 2014). 

Tidigare forskning pekar även på att metoden kommer att påverka redovisningens 

kvalitativa egenskaper då det bland annat blir en mer enhetlig hantering av 

underhållsåtgärder som förbättrar jämförelse mellan företag (Lundquist & Söderholm, 

2013). Den forskning som skett mot revisions- och redovisningsbranschen inom 

området kretsar dock kring tidpunkten innan K3-regelverket infördes och var av mer 

prognostiserande slag. Mot bakgrund av att det saknas en tydlig bild av 

komponentmetodens effekter på redovisningens kvalitativa egenskaper, är det 

angeläget att studera ämnet ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv nu vid tidpunkten 

då regelverket trätt i kraft och den berörda branschen har  tillämpat metoden. 

1.3 Frågeställning 
Hur påverkar komponentmetoden, enligt K3, redovisningens kvalitativa egenskaper? 

1.4 Syfte 
Syftet är att få en ökad förståelse för hur komponentmetoden, enligt K3, påverkar 

redovisningens kvalitativa egenskaper. 
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2. Metod 

2.1 Förförståelse 
Denna studie är författad av tre ekonomistudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Samtliga har studerat företagsekonomi i tre år och innehar därför en viss förståelse för 

den företagsekonomiska teori- och begreppsapparaten. Detta beskriver Gummesson 

(2000) som förförståelse i andra hand, då  kunskapen erfordrats från bland annat 

litteratur och andra människor. Utöver denna kunskap besitter en av oss 

arbetserfarenhet inom revision och idén till forskningsämnet uppstod i samband med 

dennes yrkesutförande. Enligt Gummesson (2000) är detta förförståelse i första hand, 

då kunskapen erfordrats av personliga erfarenheter. Dessa två aspekter utgör den 

samlade förförståelsen vilken har påverkat studien. Patel och Davidson (2011) menar 

att förförståelsen styr hur forskaren väljer att tolka insamlad data. I undersökningen 

kan således förförståelsen leda till att relevant material förbises där teorival och 

tolkning av empiri påverkas. Förförståelsen antas emellertid haft positiva effekter då 

den underlättade teorivalet för undersökningen och redan i ett tidigt skede framgick 

vilken respondentgrupp som var relevant för studien. 

2.2 Forskningsansats 
En forskare som väljer att arbeta deduktivt baserar sin forskning på befintliga teorier, 

till skillnad från den induktiva ansatsen där forskaren utgår från insamlad empiri i 

syfte att skapa nya teorier (Patel & Davidson, 2011). Utgångspunkten i denna studie är 

befintliga teorier som sedan prövats med hjälp av insamlad empiri och studien präglas 

därför av en deduktiv forskningsansats. Bryman (2011) menar att en deduktiv ansats 

ofta innehåller hypoteser som studien syftar till att bekräfta eller förkasta. Just i detta 

avseende avviker vår studie från det deduktiva tillvägagångssättet. En induktiv studie 

var inte aktuell då det förelåg förförståelse inom ämnet och att skapa nya teorier var 

inte målet med denna undersökning. Syftet är att få en ökad förståelse för hur 

komponentmetoden enligt K3 påverkar redovisningens kvalitativa egenskaper och som 

syftet avslöjar utgår vi från befintliga teorier som vid införandet av K3 ställs på prov. 

Således kräver syftet aktuell empiri som tolkas och prövas mot de valda teorierna. 
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2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för forskningsämnet och Jacobsen 

(2012) menar att en sådan studie kräver en undersökningsstrategi med ett öppet 

angreppssätt. Vi valde därför att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi som enligt 

författaren innebär att ett fåtal objekt undersöks på djupet för att få en bättre förståelse 

av insamlad data. För att erhålla detta genomfördes djupgående intervjuer där ett fåtal 

revisorer svarade utförligt för hur de upplever att komponentmetoden påverkar 

redovisningens kvalitativa egenskaper. För att tolka svaren användes ett hermeneutiskt 

synsätt som Backman (2012) menar bidrar till att tolkning görs utifrån 

upphovsmannens perspektiv. Studien är inriktad mot revisorers uppfattning då vi 

bedömer att de innehar den kunskap och erfarenhet som krävs för att besvara 

frågeställningen. En tolkning har därför gjorts utifrån deras perspektiv och vår 

förförståelse, vilket är i linje med ett hermeneutiskt synsätt (Patel & Davidson, 2011).   

 

Enligt Jacobson (2012) är kombinationen deduktion och kvalitativ strategi inte att 

föredra då risken är att forskaren styr undersökningen i en viss riktning. Den 

förförståelse vi innehar gäller dock endast ämnet och teorierna i allmänhet. Vår 

uppfattning och kunskap kring hur komponentmetoden påverkar redovisningen är 

begränsad och risken för att forskningen styrs i en viss riktning bedömer vi som låg. 

En liknande studie hade kunnat genomföras med en kvantitativ strategi där data samlas 

in genom exempelvis marknadsundersökningar eller enkäter. En sådan undersökning 

hade resulterat i kvantifierbar data som främst används till att besvara en hypotes där 

det finns endast en sanning. I vår studie söks ingen absolut sanning då den syftar till 

att få en förståelse för forskningsområdet. Därmed hade en kvantitativ undersökning 

inte kunnat inrymma de tolkningar och uttryck vi söker i studien. 

2.4 Datainsamling 
I denna studie har vi utgått från vad Fangen och Sellerberg (2011) beskriver som 

sekundärdata, det vill säga data som forskaren inte själv samlat in. Den sekundärdata 

som nyttjades i studien härrör från Internetkällor, vetenskapliga artiklar, litteratur, 

lagar och riktlinjer samt forskningsrapporter. Bryman och Bell (2013) nämner att 

sekundärdata kan ge forskaren ett gediget underlag att analysera och bearbeta i sin 

undersökning. I denna undersökning användes sekundärdata av just den anledningen i 
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syfte att ställa flera källor mot varandra och på så vis bekräfta och styrka teorier, 

riktlinjer och metoder. Bryman och Bell (2013) menar att en nackdel med 

sekundärdata är att informationen kan vara insamlad i ett annat syfte än forskarens, 

vilket kan resultera i ett missvisande forskningsunderlag. Hänsyn har tagits till att 

tidigare forskning utfördes innan ikraftträdandet av K3-regelverket och att de tidigare 

uppsatserna har haft andra inriktningar och ändamål. Den sekundärdata som hämtats 

från tidigare forskning har avsett komponentmetodens påverkan på redovisningen, 

med revisorer som vald respondentgrupp. Vi anser därför att vår valda sekundärdata är 

relevant för vår studie då forskningsämnet och valet av respondentgrupp är i likhet 

med vår studie.   
 

Det fanns en begränsad mängd forskning kring komponentmetoden och dess påverkan 

på redovisningens kvalitativa egenskaper, i synnerhet efter att K3-regelverket 

implementerades. Därmed uppstod ett behov av att även samla in egen data, vilket 

Eliasson (2013) benämner som primärdata. För att erhålla detta genomfördes 

djupgående intervjuer med respondenter som har god kunskap inom området och 

därmed kunde svara på frågor och diskutera forskningsämnet.  

2.5 Kvalitativa intervjuer 
Trost (2010) skriver att kvalitativa intervjuer bland annat kännetecknas av enkla frågor 

som genererar innehållsrika svar. Då vår forskningsfråga kräver utförliga svar föreföll 

kvalitativa intervjuer naturligt för denna studie. Vi erhöll således ett omfattande 

material som genom bearbetning resulterade i relevant information. Våra intervjuer 

kännetecknades av att respondenterna gavs möjlighet till utvecklande och djupgående 

svar på frågor inom vårt forskningsämne. Intervjufrågorna utgjorde grund för intervjun 

men ordningen på dessa var ej förutbestämd då vi strävade mot ett avslappnat och 

naturligt samtal med utrymme för följdfrågor (se bilaga 1 för intervjufrågor). Vårt 

tillvägagångssätt kan liknas vid vad Alvessons (2011) förklarar som en 

halvstrukturerad intervjuform.  
 

Våra intervjuer genomfördes genom såväl traditionella intervjuer på plats som via 

telefon. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det nackdelar med telefonintervjuer 

då  bidragande information som minspel och andra observationer utelämnas. Fördelen 

är dock att intervjuarens personliga egenskaper inte påverkar respondenternas svar i 
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samma utsträckning som vid en traditionell intervju eftersom de inte kan uppfatta 

påverkande egenskaper såsom ålder och klass. I vår studie kan därför telefonintervjuer 

vara fördelaktigt då vi tillhör en annan åldersgrupp och demografi, vilket hade kunnat 

försätta respondenten i en maktposition eller vice versa. Dessa egenskaper är svårare 

att identifiera via telefon och vi bedömde att de ej påverkade intervjun. 

Telefonintervjuerna spelades in och på så vis förbisågs ingen information och 

uppmärksamheten kunde läggas på respondenternas svar då intervjuerna inte stördes 

eller avbröts på grund av behovet att anteckna, vilket Ryen (2004) menar är 

fördelaktigt. Vi kunde på så vis även ställa relevanta följdfrågor som berikade 

samtalen. Ryen (2004) menar dock att respondenten måste vara bekväm med att 

intervjun spelas in för att inte riskera intervjuns kvalitet, för att säkerställa detta 

frågade vi respondenterna om de samtyckte till att samtalen spelades in.  
 

Övriga intervjuer var av traditionell karaktär på respondenternas respektive kontor. De 

traditionella intervjuerna har, utöver den verbala informationen, bidragit med en 

möjlighet att uppmärksamma annan användbar information genom olika observationer 

som i vissa fall ledde till naturliga följdfrågor. Nackdelen med denna intervjuform är 

dock att vår fysiska närvaro kan ha bidragit till att en intervjueffekt uppstod, vilket 

innebär att respondenterna kan ha uppträtt onormalt (Jacobsen, 2002). Det finns en 

risk att vår fysiska närvaro påverkade respondenterna och det faktum att vi var fler till 

antalet kan ha försatt respondenten i en ovan eller underlägsen position. Samtliga 

intervjuer upplevdes emellertid naturliga och behagliga och vår fysiska närvaro 

bedöms ej ha påverkat intervjuerna i stor omfattning. Under samtliga traditionella 

intervjuer, bortsett från en, användes inspelningsverktyg för att möjliggöra en hög 

kvalitet på intervjuerna som senare kunde analyseras. En intervju blev ej inspelad då 

respondenten inte samtyckte till detta. I övrigt följde de traditionella intervjuerna 

samma metodik som de som utfördes via telefon. I studien användes följaktligen två 

typer av intervjuer, orsaken till detta var främst att respondenterna var verksamma på 

olika orter. Respondenterna som befann sig på längre avstånd intervjuades således via 

telefon för att spara både tid och pengar.  
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2.6 Val av respondenter 
I denna studie är de valda respondenterna revisorer. Valet grundar sig i vår bedömning 

att deras kunskap inom ämnet i kombination med deras arbetsuppgifter gör att de 

lämpar sig väl för denna forskningsfråga. Revisorer granskar företags  redovisning och 

bokföring och uttalar sig om dess kvalitet, vilket gör att de är väl insatta i 

forskningsämnet och kan bidra med den information som krävs för att uppnå 

undersökningens syfte. Vår urvalsprocess är i linje med Olsson och Sörensens (2011) 

åsikter, då de menar att det är viktigt att välja respondenter med rätt kunskaper inom 

området. 
 

I studien valdes respondenter efter vad Bryman och Bell (2013) menar är 

bekvämlighet och tillgänglighet. I vår undersökning speglar bekvämlighetsurvalet 

främst geografisk placering då vi strävat efter att genomföra traditionella intervjuer ute 

hos revisionsbyråerna i så stor utsträckning som möjligt. I enlighet med 

tillgänglighetsurvalet kontaktades flertalet revisorer med en intervjuförfrågan och 

således intervjuades de som hade möjlighet att ställa upp. Utöver dessa urvalsmetoder 

valdes respondenterna utefter vilket företag de var verksamma i. Detta då det är 

möjligt att revisorernas tolkning och upplevelse av forskningsämnet kan tendera att 

påverkas av arbetsplatsens riktlinjer. För att erhålla fler aspekter och perspektiv valdes 

därför respondenter från olika revisionsbyråer.  

 

2.7 Studiens referensram 
Med studien ämnas att få en djupare förståelse för hur komponentmetoden påverkar 

redovisningens kvalitativa egenskaper och initialt var fokus att finna relevant teori 

kring ämnet. Vår förförståelse underlättade sökarbetet då vi omgående hade en 

uppfattning om vilka teorier som var relevanta för studien. Sökandet syftade till att 

finna kompletterande teorier och annan information för att frambringa en djupare 

förståelse för det valda forskningsområdet. De teorier som valdes berör redovisning 

och i synnerhet de kvalitativa egenskaperna relevans, korrekt återgivande och 

jämförbarhet. Vid sökandet valdes även teori om olika redovisningsprinciper, lagar 

och riktlinjer samt information om revisorers yrkesroll. Denna information gav en 

djupare förståelse för ämnet och möjliggjorde kopplingar mellan insamlad data, teori 
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samt lagar och riktlinjer. Det praktiska tillvägagångssättet präglades av 

litteratursökande på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. Nyckelord såsom 

redovisningsteori, komponentmetoden och revisor användes för att hitta litteratur och 

information som var adekvat för studien. Vi har använt flertalet källor för att jämföra 

och styrka de olika författarnas uppfattningar om redovisningsteori och i valet av 

källor har vi strävat efter att använda så aktuell litteratur som möjligt för att minimera 

risken för återgivelse av förlegad information.  

 

2.8 Studiens kvalitetsmått 
Bryman (2011) skriver att reliabilitet och validitet är viktiga kriterier när det gäller att 

bedöma kvaliteten i en vetenskaplig studie. Guba och Lincoln (1994) menar att dessa 

kriterier dock förknippas med kvantitativa studier och syftar då till att mäta kvaliteten 

för kvantifierbara mätetal och då finna en enda sanning om verkligheten. Författarna 

menar att kvalitetskriterierna istället bör benämnas tillförlitlighet och äkthet i en 

kvalitativ studie där det kan finnas olika uppfattningar om vad sanningen är. I denna 

studie söks inget korrekt svar då syftet är att tolka data och skapa en förståelse för 

forskningsämnet och således valde vi att kritisera studien utifrån dessa 

kvalitetsbegrepp.  
 

Bryman (2011) menar att tillförlitlighet kan delas upp i fyra olika delkriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och äkthet.  Studiens trovärdighet syftar till att 

resultatet som forskaren kommer fram till ska vara trovärdigt i betraktarens ögon. 

Studiens trovärdighet uppstår i vårt sätt att presentera och tolka insamlad data. Vi 

intog en objektiv roll där målet var att sammanställa revisorernas uttalanden och 

analysera dessa med hjälp av teorin. Det söktes ingen sanning eller specifika svar och 

således fanns inga incitament för att vinkla eller styra informationen felaktigt. 

Däremot kan vår förförståelse omedvetet ha påverkat tolkningen av respondenternas 

svar. Det faktum att intervjupersonerna har en liknande akademisk bakgrund som oss 

författare minskar dock risken för att vi har tolkat respondenterna felaktigt.  
 

Med överförbarhet menas att studien ska kunna överföras till en annan miljö och även 

där kunna finna samma resultat (Bryman, 2011). I denna studie är antalet respondenter 

begränsat vilket gör att resultatet inte blir generaliserbart då intervjuer med andra 
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respondenter kan komma att ge andra svar. Vår uppfattning är trots detta att de 

djupgående intervjuerna som genomfördes har bidragit med en viss generaliserbarhet 

då intervjuerna genomfördes med revisorer från olika revisionsbyråer och städer, 

vilket innebär att våra resultat inte är begränsade i dessa avseenden.  
 

Pålitlighet innebär att det ska finnas tillräckligt med information om forskningens alla 

faser för att en utomstående part kritiskt ska kunna granska materialet och avgöra 

huruvida den givna slutsatsen är berättigad eller ej (Bryman, 2011). För att öka 

pålitligheten har vi framställt ett metodavsnitt som avspeglar hur studien är utförd. 

Genom att beskriva detta kan en utomstående part granska arbetet och därigenom 

skapa sig en uppfattning om hur pålitligt studiens resultat är. En annan faktor som 

påverkar studiens pålitlighet är huruvida studiens respondenter anonymiseras eller ej 

(Bryman, 2011). Flertalet respondenter har uttryckt en önskan om att vara anonyma 

och vi har därför valt att anonymisera samtliga respondenter i syfte att skapa en tydlig 

och stringent struktur där läsaren inte behöver fundera på vilka respondenter som är 

anonyma. Detta påverkar studiens trovärdigheten i negativ bemärkelse då vi i studien 

ej kan bevisa respondenternas existens eller svar mer än att i detta metodkapitel 

försäkra dig som läsare att vi tar vårt forskningsetiska ansvar och endast har framfört 

data som faktiskt har insamlats. Trost (2010) menar dock att det finns en uppsida med 

anonymiseringen då respondenter kan svara rakt och ärligt på frågor utan att känna sig 

hämmade av sina professioner. Vårt sätt att jämföra vår insamlade empiri med empiri 

från tidigare forskningsrapporter kan liknas vid datatriangulering, vilket Saunders et al 

(2009) menar är en metod som gör en studie mer pålitlig. 
 

Guba och Lincoln (1994) menar att det, precis som för tillförlitlighet, finns olika 

kriterier för äkthet.  Ett kriterie är rättvis bild vilket innebär att forskningen ska ge en 

tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter som framkommit. För att tillgodose detta 

kriterie har vi strävat efter att redovisa en objektiv bild av respondenternas åsikter. Då 

de flesta av intervjuerna i studien spelades in finns möjligheten att kontrollera 

respondenternas åsikter vilket styrker den rättvisande bilden. Den ej inspelade 

intervjun kan emellertid ha påverkat den rättvisande bilden då vi behövde anteckna 

respondentens svar, vilket medförde en lägre detaljrikedom som i ett senare skede var 

svårare att tolka och kontrollera än de inspelade.   
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3. Kvaliteter i redovisningen 
Under detta avsnitt presenteras den redovisningsteori som använts i studien. Kapitlet 

utgår från redovisningens kvalitativa egenskaper, vilka kan beskrivas som attribut att 

förhålla sig till för att uppfylla användarnas behov. Kapitlet innehåller även 

redovisningsprinciper som har ett samband med de kvalitativa egenskaperna. Detta 

samband förklaras och diskuteras i kapitlets slutskede.  

3.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper  
Utifrån det informationsbehov som redovisningens användare besitter har 

normgivande organ såsom IASB formulerat vissa kvalitativa egenskaper för hur 

redovisningen ska utformas (Smith, 2006). Nedan följer en illustration av dessa 

egenskaper, följt av utförliga förklaringar av dessa: 

 

 

Omarbetad illustration med utgångspunkt från Smith (2006, s. 24) 

 

3.1.1 Relevans 

Marton (2013) skriver att den kvalitativa egenskapen relevans är den mest 

grundläggande av egenskaperna eftersom den syftar till att redovisningen ska vara 

relevant som beslutsunderlag för användaren. Smith (2006) menar att denna egenskap 

är viktig i två anseenden, nämligen för prognoser och återföring. Prognosrelevansen 

Korrekt	  
återgivande	  

Validitet	   Verifierbarhet	  

Jämförbarhet	  

Relevans	  
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syftar till att redovisningen ska utgöra ett underlag för framtidsprognoser där olika 

aktörer har ett intresse i att försöka förutspå hur företags framtida vinster kan utspela 

sig. Författaren menar vidare att återföringsrelevansen är av vikt dels för att 

intressenter ska kunna utvärdera företag utifrån ett historiskt perspektiv och dels för att 

kunna gå tillbaka och se hur tidigare prognoser utspelat sig. Artsberg (2005) lyfter 

fram relevansen som en viktig egenskap där historisk data används för att uttyda 

trender och på så vis förutspå framtida händelser. Författaren menar att den 

framåtblickande prognosrelevansen och den tillbakablickande återföringsrelevansen är 

starkt sammankopplade då det krävs historisk data för att kunna prognostisera.  
 

Smith (2006) nämner begriplighet och aktualitet som två minimikrav inom relevans. 

Begriplighet innebär att redovisningens mottagare ska förstå innebörden av den 

information som framgår. Detta ställer dock inte enbart krav på redovisningen utan 

även på mottagarens förkunskap då den är avgörande för huruvida denne kan begripa 

redovisningen eller ej. För att redovisningen ska vara användbar som beslutsunderlag 

krävs även aktualitet i informationen. Det innebär att redovisningen, innehållandes 

externa rapporter, inte ska ges ut för lång tid efter redovisningsperiodens slut (Smith, 

2006). 
 

3.1.2 Korrekt återgivande 

En kvalitativ egenskap för redovisning är korrekt återgivande, vilket syftar till att 

redovisningen ska vara neutral och inte ha en specifik vinkling eller innehålla några 

felaktiga uppgifter. Den syftar alltså till att ge en objektiv redovisning (Artsberg, 

2005). Denna kvalitativa egenskap benämndes tidigare tillförlitlighet men fick namnet 

korrekt återgivande i samband med IASBs uppdatering av föreställningsramen år 2010 

(Marton, 2013). Smith (2006) menar att det finns två egenskaper som kan hänföras till 

ett korrekt återgivande, dessa är validitet och verifierbarhet.  
 

Med validitet, menar Smith (2006), att redovisningen ska avbilda de aspekter av 

redovisningen som upprättaren avser att avbilda, att det ska finnas en 

överensstämmelse mellan språk och verklighet. För att dessa ska harmonisera krävs att 

redovisningen är neutral, fullständig, väsentlig och har innebörd och form.  För att 

uppfylla kriteriet neutralitet ska redovisningen på bästa möjliga sätt avbilda 
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verkligheten i varje enskilt fall. Lagstiftare och normgivare har därför ett ansvar att 

utfärda lagar och rekommendationer som ställer krav på företagen att upprätta neutrala 

redovisningsrapporter. Företagen ska i sin tur undvika att “frisera” redovisningen, det 

vill säga anpassa sin redovisning efter hur de vill uppfattas snarare än vad som är mest 

korrekt återgivande i deras fall (Smith, 2006). Författaren ger ett exempel med 

avskrivning av en tillgång. Bristande neutralitet hade då varit att skriva av en tillgång 

på längre tid än vad som bedöms vara den ekonomiska livslängden i syfte att erhålla 

ett bättre resultat. Utöver neutralitet ska redovisningen ha innebörd och form, Smith 

(2006) skriver att om en affärshändelse har olika juridisk och ekonomisk innebörd ska 

transaktionen redovisas efter dess substans, det vill säga verkliga innehåll. Han 

poängterar att det är den ekonomiska innebörden som gäller i redovisningsmässiga 

sammanhang. 

 

Med fullständighet menar Smith (2006) att redovisningen ska inrymma alla väsentliga 

affärshändelser som har ägt rum under perioden samt alla väsentliga aspekter av 

företagets ekonomiska  tillstånd vid periodens slut. Kravet är till synes tydligt men det 

kan uppstå problem vid tillämpningen. Det kan till exempel diskuteras om 

kunskapskapital, varumärken eller förändrade marknadspriser ska inbegripas och i det 

senare fallet påverka redovisningen. Som en restriktion till fullständighetskravet 

fungerar det fjärde delkriteriet, nämligen väsentlighet. Kravet innebär att 

informationen ska vara tillräckligt betydelsefull i syfte att påverka beslut hos 

intressenter. Med tillräckligt betydelsefull menas att företagens insats för att tillgodose 

sina intressenter ska vara rimlig och redovisningen kan således exkludera särskilda 

affärshändelser som inte påverkar aktörer i väsentlig grad (Smith, 2006). Företag 

behöver exempelvis inte periodisera en utgift för en sax, även om den förväntas hålla i 

10 år. I dessa fall bortser man från att redovisa den exakta förslitningen av en resurs 

med hänsyn till väsentlighetskravet (Gröjer, 2002). 
 

En annan kvalitativ egenskap inom redovisning är kravet på verifierbarhet. Om 

affärshändelser kan styrkas med underlag eller bevis anses de ha en hög grad av 

verifierbarhet. Att värdera ett varulager baserat på inköpsfakturor är ett exempel på en 

värdering med hög grad av verifierbarhet då varulagrets värde kan styrkas av en 

verifikation som uppstått genom förhandling med extern part. Inom redovisningen kan 
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emellertid inte alla affärshändelser styrkas med verifikationer utan redovisningen 

inrymmer även subjektiva bedömningar. Till exempel kan den ekonomiska 

livslängden för en anläggningstillgång inte mätas i objektiva och generella termer utan 

företagen måste i varje enskilt fall göra en bedömning inom gällande kontext. I detta 

fall kan graden av verifierbarhet öka om flera oberoende bedömare upplever 

samstämmighet i sina värderingar. Sammantaget utgör verifierbarhet alltså ett begrepp 

för att bedöma sanningshalten av ett mått inom redovisning (Smith, 2006). 

 

3.1.3 Jämförbarhet 

Marton (2013) skriver att det finns två olika former av jämförbarhet, vilka är 

jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tid. Smith (2006) beskriver att 

jämförbarhet mellan företag innebär att lika händelser och tillstånd ska redovisas på 

samma sätt. Detta betyder att exempelvis tillgångar som representerar samma 

resurser  ska värderas till samma belopp i alla företag. Detta är den strikta innebörden 

men det finns även en mindre strikt definition av jämförbarhet där fokus istället ligger 

på att användarna av redovisningen ska vara medvetna om rådande spelregler. I dessa 

fall är det viktigt att redovisningens användare har vetskap om huruvida jämförda 

företag tillämpar samma regler eller ej för att på så vis kunna avgöra om informationen 

från olika företag är av jämförbar kvalitet. Jämförbarhet mellan företag kan ha olika 

betydelse för olika intressenter, däribland för aktieinvesterare då dessa väljer mellan 

olika företag när de placerar sina pengar. På samma sätt är det viktigt för företags 

kreditgivare när de ska fatta beslut om hur stor kredit de kan ge eller vilka företag de 

ska ge kredit till (Smith, 2006). Författaren kopplar även jämförbarhet mellan företag 

till relevans och menar att företag måste använda samma redovisningsmått för att 

potentiella aktieinvesterare ska kunna jämföra dessa och besluta om eventuella 

investeringar. Marton (2013) menar att då jämförbarhet mellan företag är en viktig 

aspekt för intressenter finns det ett skäl till att reglera redovisningen för att uppnå en 

konsekvent redovisning. Artsberg (2005) menar dock att det är av stor vikt att denna 

reglering inte blir alltför standardiserad då det finns risk att den bortser från 

omständigheter som är relevanta i  det enskilda fallet. 
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Smith (2006) menar att jämförbarhet över tid innebär att lika händelser och tillstånd 

ska redovisas på samma sätt under den jämförda perioden. Marton (2013) menar att 

jämförbarhet över tid för ett och samma företag är en viktig aspekt för egenskapen 

relevans. Intressenter utför prognoser av företags ekonomiska utfall och de grundar 

sina beslut på bland annat tidigare års räkenskaper och det är då viktigt att de tidigare 

åren beräknats på samma sätt för att ge ett korrekt beslutsunderlag. Smith (2006) ser 

också jämförbarhet över tid som en viktig aspekt för redovisningen. Författaren menar 

dock att kravet på likvärdiga beräkningar inte ska hindra företag från att anpassa sig 

efter nya lagar och riktlinjer eller utföra eventuella förbättringsåtgärder. Vid en sådan 

förändring i redovisningen är det viktigt att visa vilka effekter som uppstår och räkna 

om jämförelseår för tidigare år (Smith, 2006). 

3.2 Redovisningsprinciper 
3.2.1 Försiktighetsprincipen 

Marton (2013) menar att försiktighetsprincipen handlar om värdering av tillgångar och 

skulder där företag ska värdera tillgångar försiktigt lågt och skulder försiktigt högt. 

Detta för att det ska finnas en säkerhetsmarginal om det verkliga värdet inte 

överensstämmer med det uppskattade värdet. Smith (2006) menar att denna asymmetri 

mellan värderingar är fullt tillåten och att subjektiva bedömningar får göras i 

redovisningen, bara den görs på pessimistiska grunder. Författaren skriver vidare att 

asymmetrin mellan hur tillgångar och skulder ska värderas kan få konsekvenser på 

jämförbarhet över tid och då främst negativa konsekvenser. Detta eftersom en låg 

värdering av en tillgång i slutet på en period innebär att det finns högre värden kvar för 

de nästkommande perioderna och tillgången måste således värderas högre i ett senare 

skede. Författaren menar att försiktighetsprincipen även kan ge negativa följder på 

jämförbarhet över tid, detta då det subjektiva värderingssättet innebär att 

tillgångsvärderingen kan bli inkonsekvent. Smith (2006) förklarar att det finns två skäl 

till att denna princip likväl är berättigad. Dessa skäl är dels att företagsledare antas ha 

en överoptimistisk syn som då vägs upp av en pessimistisk redovisning, dels att 

externa intressenter antas påverkas mindre av pessimistiska bedömningar än 

optimistiska. 
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3.2.2 Periodiseringsprincipen 

Gröjer (2002) skriver om begreppet periodisering och de problem som är förknippade 

med detta.  Med periodisering menas att utgifter och inkomster hänförs till den 

tidsperiod de avser, oavsett betalningstillfället. Om exempelvis en maskin införskaffas 

med en beräknad livslängd om 10 år ska utgiften för inköpet fördelas över åren för att 

uppnå en mer korrekt avspegling av företagets prestationer i stället för att hänföras till 

betalningstillfället. Om utgiften hade resultatförts i sin helhet första året hade 

redovisningen inte avspeglat en korrekt bild av företaget eftersom maskinen förväntas 

användas och inbringa ekonomiska fördelar under de kommande 10 åren. Författaren 

menar att konsekvensen blir att redovisningen kan vara svår att jämföra mellan åren, 

vilket kan undgås med användandet av korrekta periodiseringar (Gröjer, 2002).  
 

Gröjer (2002) menar att externa intressenters informationskrav har resulterat i korta 

redovisningsperioder som inte nödvändigtvis gagnar redovisningen ur ett teoretiskt 

hänseende. Ett enklare sätt ur det avseendet vore att ha en redovisningsperiod som 

återspeglar företags livslängd, för att på så sätt undgå periodiseringsproblematiken. 

Författaren menar emellertid att det är praktiskt omöjligt med hänsyn till det 

informationskrav som föreligger och redovisningen har därför varit och är alltjämt 

förknippad  med denna princip. Marton (2013) styrker Gröjers resonemang då han 

menar att periodiseringar leder till en mer rättvis avspegling av företags resultat under 

en viss period. Med periodiseringar blir redovisningen mer användbar för dess 

mottagare vilket är en stor del av syftet bakom den externa redovisningen (Marton, 

2013). Utöver att spegla en rättvis bild av företags ekonomiska ställning används även 

periodiseringar av fiskala syften. Företags resultat är förenade med skatter, 

periodiseringar fyller därför en roll som fördelare av skattekostnader i och med att en 

periodisering kan ha en stor påverkan på företags resultat (Artsberg, 2005).   

 

3.2.3 Matchningsprincipen  

Marton (2013) menar att matchningsprincipen är en princip som syftar till att ge en så 

verklig bild av företags prestationer som möjligt. Matchningsprincipen innebär att 

företag ska matcha de intäkter som uppstår mot de utgifter som krävts för att generera 

intäkten. Författaren skriver vidare att matchningsprincipen är en princip som avser 

företags resultaträkning och inom vilken redovisningsperiod som transaktioner ska 
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hänföras till denna. Smith (2006) menar att en utgift ska kostnadsföras först när 

inkomsten har realiserats, för att på så vis få en matchning. Artsberg (2005) skriver att 

matchningsprincipen på senare tid har närmat sig periodiseringsprincipen då utgifter 

inte kostnadsförs direkt i resultaträkningen i samma omfattning som tidigare. Dessa 

utgifter aktiveras numera ofta som en tillgång i balansräkningen och skrivs av under 

tillgångens ekonomiska livslängd.  

 

3.2.4 Principernas koppling till redovisningens kvalitativa egenskaper 

Smith (2006) menar att försiktighet är ett kriterie för den kvalitativa egenskapen 

korrekt återgivande. Författaren skriver att försiktighetskriteriet härstammar från 

IASBs föreställningsram och kan ses som ett asymmetrikrav till verifierbarhet. 

Asymmetrikravet innebär enligt författaren att det ställs högre krav på företagen att 

inte överskatta tillgångar och intäkter än att inte underskatta skulder och kostnader. 

Detta asymmetrikrav som beskrivs överensstämmer med vad Artsberg (2005), Marton 

(2013) och Smith (2006) förklarar som försiktighetsprincipen. Det finns således en 

direkt koppling mellan försiktighetsprincipen och asymmetrikravet i den kvalitativa 

egenskapen verifierbarhet.  Smith (2006) menar att försiktighetsprincipen  påverkar 

verifierbarheten i negativ bemärkelse, givet att dessa försiktiga skattningar är lika stora 

för intäkter som kostnader.  
 

Gröjer (2002) menar att periodiseringsprincipen innebär att utgifter och inkomster ska 

hänföras till den period den avser. Författaren skriver exempelvis att utgiften för en 

tillgång ska fördelas på den tid som tillgången förväntas inbringa ekonomiska fördelar 

istället för att endast påverka företags resultaträkning under inköpsåret. Författaren 

menar att en sådan periodisering avspeglar företags prestationer på ett bra sätt och 

visar ett korrekt återgivande av företagens ekonomiska ställning. Författaren menar 

även att korrekta periodiseringar utgör ett bra beslutsunderlag för externa intressenter 

och periodiseringarnas korrekthet påverkar då även jämförbarhet över tid.  
 

Matchningsprincipen innebär att intäkter ska matchas mot de utgifter som krävts för 

att inbringa intäkten (Marton, 2013). Artsberg (2005) skriver att 

periodiseringsprincipen och matchningsprincipen under senare år har närmat sig 

varandra och blivit allt mer homogena då fler utgifter aktiveras som tillgångar i 
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balansräkningen istället för att kostnadsföras i resultaträkningen. Effekten är att fler 

utgifter kan skrivas av under en tidsperiod som motsvarar dess livslängd. En sådan 

matchning av kostnad och intäkt kan ge ett mer korrekt återgivande av företags 

ekonomiska ställning som även bidrar till en bättre jämförbarhet över tid. 

Matchningsprincipens effekter på redovisningens kvalitativa egenskaper är därmed 

samma som för periodiseringsprincipen. 

 

3.3 Avskrivningar 
Enligt Gröjer (2002) är en avskrivning den förbrukning som sker av en tillgång under 

innevarande redovisningsperiod, det vill säga beloppet som tillgångens redovisade 

värde reduceras med. Avskrivningen ska alltså spegla den förbrukning eller 

värdeminskning som har skett av tillgången under redovisningsperioden. Författaren 

menar att det finns tre delproblem förknippade med värderingen av en tillgångs 

förbrukning. För det första måste företaget identifiera hur stor utgiften är som ska 

fördelas över de olika redovisningsperioderna. För det andra ska företaget bedöma hur 

länge tillgången ska användas eller förbrukas. För det tredje ska utgiften fördelas 

under nyttjandeperioden (Gröjer, 2002).  

 

Utgiften är i regel enkel att härleda då den tenderar att uppstå i samband med en 

affärshändelse där företaget genomför en transaktion med sin omvärld, vilka resulterar 

i verifikationer som då utgör underlag för beräkningen. Det kan vara svårare att 

fastställa beloppet när företaget har en egentillverkad tillgång eftersom den inte 

uteslutande har uppstått i samband med transaktioner med omvärlden och därmed 

saknas verifikationer för att fastställa värdet. Beloppet kan även förändras över tiden i 

takt med reparationer och underhåll som kan aktiveras beroende på om de uppfyller 

rekvisiten för en tillgång (Gröjer, 2002).   

 

Det andra delproblemet är att företaget ska bedöma livslängden för sina tillgångar. I 

sammanhanget diskuteras tillgångars livslängd i termer av teknik och ekonomi 

(Gröjer, 2002). Den tekniska livslängden är hur länge en tillgång fungerar medan den 

ekonomiska livslängden är hur länge tillgången är ekonomiskt lönsam. Inom 

redovisningen ska den ekonomiska livslängden ligga till grund för beräkningarna, men 



 

 

 

 21 

författaren menar att det kan vara svårt att separera dessa, i synnerhet när framtiden är 

oviss.  I praktiken har företag ofta en mängd olika maskiner, inventarier och 

fastigheter och de arbetar därför vanligen efter generella modeller för hur 

förbrukningen sker, baserat på deras antaganden. Att göra individuella granskningar av 

respektive tillgångs förbrukning är ett orimligt krävande arbete, menar Gröjer (2002), 

vilket har resulterat i dessa generella metoder.  

 

Om företaget har fastställt tillgångens utgift och nyttjandeperiod återstår den tredje 

problematiken, att fördela utgiften mellan de fastställda redovisningsperioderna. För 

att underlätta denna uppskattning har det skapats fyra grundläggande metoder för 

avskrivningar, nämligen: linjära, progressiva, degressiva och produktionsberoende 

(Gröjer, 2002). Dessa beskrivs närmare i kapitel 4.6 Avskrivningar enligt K3.  
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4. K3 och komponentmetoden  
I detta avsnitt presenteras lagar och riktlinjer kring komponentmetoden för de företag 

som tillämpar K3-regelverket. Avsnittet syftar till att ge läsaren en möjlighet att sätta 

sig in i forskningsämnet genom att tillhandahålla väsentlig information och påvisa de 

bakomliggande faktorer som grundlägger komponentmetoden. 

4.1 Definitionen av en tillgång  
“En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till 

följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett inflöde av resurser 

som innefattar framtida ekonomiska fördelar” (BFNAR 2012:1, punkt 2.12). 
 

I citatet från bokföringsnämndens allmänna råd finns tre utbrytbara kriterier för att en 

resurs ska räknas som en tillgång. Ett företag måste ha bestämmande inflytande över 

resursen, vilket innebär att företag ska kunna bestämma över hur resursen ska nyttjas. 

En resurs kan inte heller uppstå utan en händelse utan måste ha föranletts av en 

transaktion eller liknande som kan styrkas på ett tillförlitligt sätt. Resursen ska utöver 

detta förväntas inbringa ekonomiska fördelar till företaget i framtiden. Den ska alltså 

påverka och bidra till ett kassaflöde för företaget, antingen genom dess användning 

eller vid en avyttring. Resursen behöver däremot inte direkt inbringa ett positivt 

kassaflöde utan även kostnadsbesparingar som föranletts av tillgången räknas som 

ekonomiska fördelar och uppfyller därmed rekvisitet (Broberg & Eriksson, 2014). 

Vidare i rekommendationen framgår att resursens anskaffningsvärde eller värde ska 

kunna mätas på ett tillförlitligt sätt och att de ekonomiska fördelarna som kommer 

tillfalla eller lämna företaget i framtiden är sannolika till sin art (BFNAR 2012:1).  

4.2 Klassificering  
Om en resurs uppfyller kraven för att definieras som en tillgång uppstår frågan hur 

tillgången ska klassificeras. Tillgångar delas in i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. Enligt ÅRL 4 kap 1 § är en anläggningstillgång en tillgång som 

avses att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten, medan en 

omsättningstillgång är en sådan tillgång som inte är en anläggningstillgång. Det 

framkommer i BFNAR 2012:1 att en tillgång inte är avsedd att stadigvarande brukas 

eller innehas i verksamheten när: 
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• Företaget avser att sälja eller förbruka tillgången under företagets normala 

verksamhetscykel, 

• Företaget har primärt förvärvat tillgången för handelsändamål, 

• Företaget avser att realisera tillgången inom tolv månader, eller 

• Tillgången utgörs av likvida medel, om inte tillgången omfattas av restriktioner 

vad gäller byte eller användning för att reglera en skuld senare än tolv månader 

efter balansdagen.  
 

Det är avsikten vid resursens förvärvande som avgör huruvida tillgången är en 

anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. Företag får följaktligen göra en 

bedömning vid införskaffandet om hur tillgången ska klassificeras med ovan nämnda 

lag och vägledning som hjälpmedel. Avsikten med en resurs kan emellertid förändras 

och företag ges möjlighet att omklassificera tillgången till ett bokfört värde som är lika 

med det redovisade värdet vid omklassificeringstillfället, givet att de uppfyller 

rekvisiten i regelverket (BFNAR 2012:1).  

4.3 Materiella anläggningstillgångar 
En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som företag innehar av olika skäl 

men som avser en längre tidshorisont (BFNAR 2012:1). Materiella 

anläggningstillgångar utgörs främst av byggnader, mark, markanläggningar, maskiner 

och inventarier. Samtliga exemplifierade tillgångar kan även redovisas som 

omsättningstillgångar och det är företags avsikt vid förvärvet som avgör hur 

klassificeringen bör vara. Som exempel finns lagerfastigheter som är en typ av 

omsättningstillgång då den förväntas säljas i den normala verksamheten för ett 

fastighetsbolag. Maskiner och inventarier räknas inte alltid som anläggningstillgångar 

även om de uppfyller BFNARs definition. En maskin eller inventarie som har ett 

mindre värde eller en ekonomisk livslängd som understiger 3 år får kostnadsföras 

direkt. Som mindre värde räknas ett halvt prisbasbelopp, där ett prisbasbelopp för år 

2015 uppgår till 44 500 kronor (SCB, 2015). Varje enskild inventarie eller maskin ska 

jämföras med dessa två undantagsregler, exempelvis bör två förbrukningsinventarier 

som sammanlagt uppgår till en summa överstigande 22 250 kronor klassificeras som 

omsättningstillgångar då beräkningen sker styckvis (Broberg & Eriksson, 2014). 
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4.4 Värdering av materiella anläggningstillgångar 
“En anläggningstillgång ska tas upp till det belopp som motsvarar utgifterna för 

tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet)...”  (3 Kap 3 § ÅRL).  
 

Det finns undantag som exempelvis om en tillgång har ett väsentligt lägre verkligt 

värde än vad som är bokfört och det verkliga värdet bedöms vara bestående. I dessa 

fall ska företag göra en nedskrivning av tillgången. Vanligen gäller dock huvudregeln 

och anläggningstillgångar tas enligt denna upp till anskaffningsvärdet. Det är inte 

alltid en införskaffad tillgång föranleds av ett monetärt förvärv utan tillgången kan 

komma företag till del genom byten, arv, egentillverkning med mera. I dessa fall kan 

verkligt värde utgöra underlag för tillgången då anskaffningsvärdet i sig inte är 

förenligt med tillgångens verkliga värde. Till anskaffningsvärdet får även räknas de 

utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet, vilket exempelvis kan vara utgifter för 

lagfart, mäklararvode eller andra konsulttjänster  (Broberg & Eriksson, 2014). Oavsett 

vilken värderingsmetod som används ska företag rätta sig efter försiktighetsprincipen. 

Bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med rimlig försiktighet så att värdet 

på tillgångar och intäkter inte överskattas eller värdet på skulder och kostnader inte 

underskattas när den finansiella rapporten upprättas (BFNAR 2012:1). 

 

4.5 Aktivering av tillkommande utgifter 
“Har en tillgång delats upp i komponenter enligt punkt 17.4, ska utgifter för utbyte av 

en sådan komponent räknas in i tillgångens redovisade värde. Detta gäller även för 

tillkommande nya komponenter.” (BFNAR 2012:1, punkt 17.5). 
 

Om företag har delat in en tillgång i olika komponenter och de ersätter en av dessa 

komponenter med en nyanskaffad resurs ska den räknas in i den materiella 

anläggningstillgångens redovisade värde (Backlund, 2012). Om en tillgång består av 

exempelvis ett fartyg kan utbyte av motor vara ett byte av typen som avses i BFNARs 

formulering ovan. Den utbytta komponenten utrangeras därmed och är den inte fullt 

avskriven redovisas kvarstående värde som en kostnad i resultaträkningen medan den 

nya komponenten aktiveras och dess anskaffningsvärde adderas tillgångens redovisade 

värde. Formuleringen “tillgångens redovisade värde” är enligt Broberg och Eriksson 
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(2014) inte helt självklar. Enligt deras uppfattning kan emellertid inget annat avses än 

att tillkommande och ersatta komponenter ska tas upp till respektive 

anskaffningsvärde och hanteras som komponenter. De menar dock att avsteg kan 

göras, exempelvis om företag väljer att ersätta mindre delar av en komponent. Det kan 

till exempel aktualiseras om ett fastighetsbolag har delat in en byggnads alla fönster 

som en komponent och de väljer att ersätta endast ett fönster. I detta fall blir kostnaden 

oväsentlig i relation till det totala värdet för komponenten och författarna menar att en 

eventuell aktivering av fönstret måste jämföras med den eventuella nytta aktiveringen 

kan åstadkomma. De menar istället att företag ska kostnadsföra dessa utbyten direkt 

såsom reparationer och underhåll med hänsyn till den administrativa kostnad som 

annars kan uppstå (Broberg & Eriksson, 2014). 
 

I andra stycket, punkt 17.5 i BFNAR 2012:1, framgår att om en tillgång inte har delats 

upp i komponenter ska tillkommande utgifter som är väsentliga räknas in i tillgångens 

redovisade värde, om kriterierna för att redovisa en tillgång är uppfyllda. Det första 

kriteriet är att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med tillgången sannolikt 

kommer att tillfalla eller lämna företaget i framtiden. Sannolikt definieras i detta 

sammanhang som något som är mer troligt än inte troligt. Det andra kriteriet innebär 

att tillgångens anskaffningsvärde eller värde kan mätas på ett tillförlitligt sätt (BFNAR 

2012:1). Broberg och Eriksson (2014) exemplifierar problematiken kring det första 

kriteriet med en situation där ett fastighetsbolag innehar en hyresfastighet med fem 

våningsplan utan hiss. Företaget väljer att installera en hiss i byggnaden, vilket de 

bedömer kommer generera ekonomiska fördelar i framtiden, dels  genom att de kan ta 

ut högre hyresintäkter och dels genom ett förmodat högre försäljningspris vid en 

eventuell avyttring. I detta fall menar författarna att företaget ska redovisa hissen som 

en egen komponent, ty den bedöms generera ekonomiska fördelar i framtiden. 

4.6 Avskrivningar enligt K3 
“Anläggningstillgångar med en begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt 

över denna period” (4 Kap 4 § ÅRL). 
 

I BFNAR 2012:1 framgår att avskrivning är en systematisk periodisering av en 

tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod. Det avskrivningsbara 

beloppet är en tillgångs anskaffningsvärde eller det värde som används i stället för 
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anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde. Nyttjandeperiod är den period 

under vilken en tillgång förväntas vara tillgänglig att användas av ett företag (BFNAR 

2012:1). Avskrivningar ska göras efter den metod som bäst återspeglar förväntad 

förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar 

(BFNAR 2012:1). Enligt Broberg och Eriksson (2014) kan ett bolag som innefattas av 

regelverket välja mellan linjära, degressiva eller produktionsberoende avskrivningar. 

De menar vidare att linjära avskrivningar är och torde även i framtiden vara den 

vanligaste avskrivningstypen för berörda företag. Företag ska dock ompröva valet av 

avskrivningsmetod om det finns indikation på att förväntad förbrukning har förändrats 

väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag (BFNAR 2012:1).  

 

Om BFNAR 2012:1 ger otillräcklig vägledning framgår det att vägledning kan sökas i 

de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets 

förordning nr 1606/2002. I denna förordning refereras bland annat till IAS och däri 

finns IAS 16 som behandlar materiella anläggningstillgångar (EG 1606/2002). I IAS 

16 framgår att företag kan använda en linjär, degressiv eller produktionsberoende 

metod. Den linjära metoden innebär ett fast årligt avskrivningsbelopp över 

nyttjandeperioden om tillgångens restvärde inte ändras. Degressiva avskrivningar 

definieras som en metod där avskrivningsbeloppet sjunker över nyttjandeperioden. 

Produktionsberoende avskrivningar förklaras som att avskrivningsbeloppet bestäms 

utifrån tillgångens förväntade användning eller produktion (IAS 16). Enligt 

Broberg  och Eriksson (2014) torde företag även kunna använda sig av den 

progressiva modellen såväl teoretiskt som rättsligt. Författarna menar emellertid att de 

inte kan peka på ett enda exempel där förbrukningen på den senare delen av 

nyttjandeperioden är större än den initiala.  

4.7 Komponentavskrivningar 
“Har en tillgång delats upp på olika komponenter enligt punkt 17.4 ska respektive 

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

skrivas av som en helhet över nyttjandeperioden” (BFNAR 2012:1, punkt 17.13). 
 

I samband med införandet av K3-regelverket har värderingar, avskrivningar och andra 

principer förändrats för hur företag ska redovisa och hantera materiella 
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anläggningstillgångar. Innan regelverkets ikraftträdande skulle dessa företag redovisa 

och skriva av materiella anläggningstillgångar i sin helhet (Backlund, 2012). Enligt 

BFNAR 2012:1 ska numera en materiell anläggningstillgångs anskaffningsvärde 

fördelas på betydande komponenter om det förväntas vara väsentliga skillnader i 

förbrukning på dessa. Med komponenter menas, enligt Broberg och Eriksson (2014), 

att en tillgång kan bestå av flera olika beståndsdelar där till exempel en byggnad kan 

bestå av tak, fasad och stomme. Dessa är olika komponenter som tillsammans utgör en 

helhet, det vill säga byggnaden.  

 

I BFNAR 2012:1 finns två rekvisit att beakta vid komponentindelning, nämligen att 

det ska finnas betydande komponenter och att livslängden ska skilja sig väsentligt 

emellan dessa för att tillgången ska delas in i komponenter. Med betydande 

komponenter förstås delar av en tillgång som är framstående och väsentliga i sin 

kontext. De allra flesta tillgångar kan brytas ned i delar men enligt rekvisitet ska inte 

delar som är oviktiga eller mindre värdefulla anses som komponenter. Det andra 

rekvisitet innebär att livslängden för respektive beståndsdel ska skilja sig väsentligt för 

att en indelning i komponenter ska krävas. Broberg och Eriksson (2014) förklarar 

dessa rekvisit med ett byggnadsexempel. Författarna menar att en byggnad har ett 

flertal betydande komponenter däribland grund, tak, stomme, stammar, fasad och tak 

och dessa komponenter har i regel väsentligt olika nyttjandeperioder. Enligt FAR kan 

en byggnadsstomme bedömas ha en livslängd om 75 år medan fasaden kan beräknas 

hålla 50 år (FAR, 2013). I FARs exempel har byggnaden flertalet  betydande 

komponenter med väsentligt skilda nyttjandeperioder. Enligt Broberg och Eriksson 

(2014) finns det ingen gräns för hur långt företag kan gå i sin uppdelning av tillgångar. 

De menar att stomme, stammar, fasad, tak, fönster, köksinredning, ytskikt, balkonger, 

ventilation, elinstallationer med mera som behöver ersättas under en byggnads 

livslängd kan utgöra betydande komponenter med väsentligt skilda nyttjandeperioder.  
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Nedan exemplifieras en möjlig indelning av en fastighet i dess olika komponenter.  

Överst i figuren, betecknad ”Fastighet”, visas hur en fastighet kan ha skrivits av enligt 

tidigare regelverk och nedanför visas hur en komponentindelning av denna fastighet 

kan se ut. Detta är inte ett verkligt fall, utan snarare en illustration hur en möjlig 

indelning kan se ut.  

 
 

Enligt Backlund (2012) är det just värdering och avskrivning av fastigheter som främst 

påverkas av det nya regelverket. Författaren menar dock att maskiner och inventarier 

kan ha betydande komponenter som skiljer sig avsevärt i dess nyttjandeperioder. I 

dessa fall är det ett krav för företag att göra en indelning i komponenter. Med hänsyn 

till maskiner och inventariers art är det ovanligt att dessa har betydande komponenter 

som skiljer sig avsevärt i livslängd. Broberg och Eriksson (2014) menar att de fall som 

alltjämt kan aktualisera komponentavskrivningar är de fall då företag exempelvis äger 

flygplan, fartyg, masugnar, stora skogsmaskiner eller liknande. Författarna menar 

emellertid att bolag med tillgångar där det finns betydande komponenter som skiljer 

sig väsentligt i livslängd tvingas dela in resursen i komponenter. De exemplifierar med 

Tillgång/komponent Ekonomisk livslängd Andel Värde Avskrivning/år 

Fastighet 50 år 100% 10 000 000 kr 200 000 kr 

     

Stomme 100 år 75% 7 500 000 kr 75 000 kr 

Tak (plåt) 50 år 8% 800 000 kr 16 000 kr 

Fasad (puts) 20 år 5% 500 000 kr 25 000 kr 

Fönster 20 år 3% 300 000 kr 15 000 kr 

Hiss 50 år 5% 500 000 kr 10 000 kr 

Ventilation 40 år 4% 400 000 kr 10 000 kr 

Totalt 46,7 år 100% 10 000 000 kr 151 000 kr 
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ett fartyg som antas ha betydande komponenter och en sannolikt stor skillnad i 

livslängd på dessa, en indelning kan exempelvis vara i skrov, motorer och inredning. 

Författarna menar att motorerna och inredningen bör slitas ut betydligt snabbare än 

skrovet och därför har troligen motorerna och inredningen skilda livslängder i de flesta 

fall. I dessa fall blir företagets redovisning av fartyget förbrukning över tid mer rättvis 

och ger intressenter bättre information om detsamma (Broberg & Eriksson, 2014).  

 

I och med införandet av komponentmetoden kräver BFNAR (2012:1) att företag 

redovisar jämförelsetal, som grundar sig på de nya redovisningsprinciperna för året 

innan införandet. De kräver dessutom att upplysning lämnas om att de nya 

redovisningsprinciperna kan innebära bristande jämförelse mellan åren. 
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5. Synen på komponentmetoden i praktiken 
Empirin utgörs av intervjuer med fem revisorer verksamma på olika orter och 

revisionsbyråer i Sverige. Samtliga revisorer förblir anonyma i studien och 

förekommer således med fiktiva namn. Utöver de egna intervjuerna har även 

revisorers uttalanden i tidigare uppsatser använts i syfte att jämföra och styrka de 

svar vi erhållit. Avsnittet har vi valt att dela in efter rubriker som utgör övergripande 

diskussionsämnen.  

 

5.1 Revisorernas upplevelse av övergången till komponentmetoden 
Under intervjuerna med revisorerna diskuterades hur de har upplevt övergången till 

komponentmetoden samt hur deras klienter upplevt detta. Olsson jobbar på 

revisionsbyrå 1 i Kalmar och har varit auktoriserad revisor sedan 80-talet. Andersson 

jobbar på revisionsbyrå 2 i Oskarshamn och har jobbat som auktoriserad revisor i 20 

år. Persson jobbar på revisionsbyrå 2 i Stockholm och är auktoriserad revisor och 

partner på den byrån. Dessa tre revisorer berättade att övergången till K3 har inneburit 

en hel del arbete för både företag och revisorer. De sade att komponentmetoden är den 

del av övergången till K3 som tagit mest tid och arbete, i synnerhet för fastighetsbolag. 

Olssons uppfattning är att främst företag med bostadsfastigheter upplevt övergången 

väldigt jobbig och berättade att det fanns ekonomipersonal i dessa bolag som slutade 

då de tyckte att det blev för jobbigt.  

 

Karlsson jobbar sedan 2 år tillbaka med revision på revisionsbyrå 3 i Oskarshamn. 

Han uppfattar ett visst förändringsmotstånd från företagen just nu vid övergången till 

komponentmetoden för att det innebär mycket arbete för dem. Olsson menar dock att 

övergången sett olika ut i företagen och att vissa inte upplevt några svårigheter alls. 

Nilsson jobbar på revisionsbyrå 2 i Kalmar och har varit auktoriserad revisor sedan 15 

år tillbaka, han menar att övergången var relativt smidig då det är ett principbaserat 

regelverk, men att många bolag tyvärr började med övergången för sent. Andersson 

delar denna uppfattning då han förklarade att företagen känt till övergången under en 

längre tid men att de ändå väntade med att se över hur de skulle hantera regelverket. 

Andersson menar även att redovisningen blir svårare att förstå för en extern läsare. 

Han tillade att för en lekman kommer det troligen bli svårare då det nya regelverket 
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kräver mer information i noter och tilläggsupplysningar. Han tror även att kreditgivare 

kommer uppfatta redovisningen som svårare att tyda. Han menar att det vid 

kreditbedömningar främst är siffrorna som bedöms men att relevant information som 

kan påverka ett kreditbeslut finns just i noterna. Han tror dock att bedömarna inte är 

tillräckligt insatta i regelverket för att uppfatta informationen som relevant. 

5.2 Revisorernas tolkning av regelverket 
Förändringen mot tidigare regelverk är att materiella anläggningstillgångar, som har 

betydande komponenter med väsentligt skild förbrukning, ska delas upp i 

komponenter. Revisorerna fick svara på hur de har tolkat regelverket med dess 

rekvisit. Olsson tolkar betydande komponent som en utbrytbar beståndsdel med ett 

värde som uppgår till en viss procent av anläggningstillgångens värde där exempelvis 

20-30 % kan utgöra måttstock men att det beror helt på verksamhetens omfattning. 

Både Nilsson och Persson är av samma uppfattning och menar att beloppen ska vara 

väsentliga för att det ska finnas en poäng i att bryta ut dem som en komponent. 

Väsentligt skilda nyttjandeperioder tolkar Andersson som att det är förbrukningen som 

avgör detta. Han förklarade med ett exempel i flygplansbranschen där flygbolagen 

delar upp sina flygplan i tekniska beståndsdelar som ska bytas inom ett visst intervall 

för att upprätthålla flygsäkerhetstekniska regler. Dessa beståndsdelar kan vara 

exempelvis propeller, landningsställ och motorer. Han menar att då det redan finns en 

teknisk indelning som grundar sig i förbrukningstid bör det även motivera till en 

redovisningsmässig komponentindelning av tillgången. Olsson tolkar rekvisitet som 

att när det finns någon beståndsdel som behöver bytas ut under tillgångens livslängd så 

är det en väsentligt skild nyttjandeperiod. Persson exemplifierade rekvisitet genom 

uppdelning av en fastighet där stommen i ett bostadshus uppskattas bestå i 100-150 år 

medan stammarna har en livslängd på cirka 40 år. Han menar att det då är lämpligt att 

stammarna skrivs av på 40 år och således bryts ut som en komponent eftersom 

skillnaden i förbrukning är väsentlig.  

 

Samtliga revisorer hänvisade till att K3-regelverket är principbaserat och att det 

därmed lämnar utrymme för tolkningar och egna bedömningar. Andersson menar att 

konsekvensen av detta är att företagen har relativt fria tyglar i sina bedömningar. 

Nilsson och Persson sade att det faktum att K3 är principbaserat kan leda till en mer 
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transparent och i många fall bättre redovisning. Olsson delar uppfattningen och 

upplever att detta skapar utrymme för olika bedömningar, vilket revisorn i ett senare 

skede måste granska och uttala sig om huruvida det är rimligt eller ej. 

  
Samtliga revisorer, bortsett från Persson, hänvisade till vägledningen från såväl FAR 

som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Karlsson nämnde att det i FARs 

Samlingsvolym finns vägledning och exempel på vad en betydande komponent är och 

vad väsentlig nyttjandeperiod innebär. Andersson berättade att SABOs vägledning 

innehåller fastighetstekniska rapporter som definierar livslängden av fastigheters olika 

delar och ger företag stöd i indelningsarbetet. 

  

5.3 Revisorernas bild av tillämpningen i företag 
Under intervjutillfällena diskuterades hur komponentmetoden praktiskt har tillämpats i 

företag. Flera revisorer nämnde redan existerande underhållsplaner som ett effektivt 

verktyg vid indelningsmomentet. De pekade på att fastighetsföretag med 

underhållsplaner redan har tänkt på hur länge olika delar i fastigheten håller och att 

detta då enkelt kan överföras till redovisningssammanhang. Revisorerna menar att 

många företag använder sig av befintliga underhållsplaner men de nämnde även att det 

finns fall där indelningen inte skett med hjälp av dessa. 

  
Andersson berättade att antalet komponenter som en tillgång delas in i kan skilja sig åt 

mellan företag och menar att fastighetsbolag kanske delar in sina materiella 

anläggningstillgångar i fler komponenter än vad andra typer av företag gör. Han har 

noterat att företag delat in tillgångar i allt mellan 5 och 15 komponenter och han anser 

att dessa skillnader inte är orimliga då det är väsentligheten i de enskilda fallen som 

avgör. Persson menar att det är just denna väsentlighet som grundlägger 

redovisningen: 

 

“När vi som revisorer ska utvärdera om något är rätt eller fel så gör vi det utifrån om 

en extern läsares beslut skulle ändras om denne hade vetat om att det finns ett fel om x 

kronor” (Intervju, Persson, 2015-04-28). 
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Erfarenhetsmässigt ser Persson att exempelvis industrifastigheter delas in i 3-4 

komponenter och bostadsfastigheter i några fler än så. Han berättade att det är viktigt 

att visa de delar som förslits olika och att det är rimligt att dela upp tillgången i dessa. 

Olsson nämnde också att antalet komponenter kan skilja sig men tillade att det 

förekommer fall där företag inte har gjort omfattande indelningar. Han exemplifierade 

med att om företag har höga ackumulerade avskrivningar på en tillgång, vid 

övergången till komponentindelning,  kan de välja att avvakta indelning till tidpunkten 

då en viss komponent ska bytas ut då det inte finns något värde i att bryta ut 

komponenter. Han menar att detta är förenat med FARs rekommendationer. 

  
Persson återgav ett särskilt exempel för hur en detaljhandelskedja valde att hantera 

övergången. I detta särskilda fall hade kedjan ett femtiotal butiker runt om i landet där 

alla fastigheter ägdes av företaget och skulle delas upp i komponenter. I denna 

situation valde företagsledningen att göra en detaljerad värdering av vissa 

typfastigheter för att sedan generalisera dessa uppdelningar på hela 

fastighetsbeståndet. Detta menar Persson ger en tillräckligt god approximation av 

verkligheten. 

  
Då intervjuerna ägde rum lyftes många exempel fram om fastigheter men några av 

revisorerna hade även varit i kontakt med andra typer av materiella 

anläggningstillgångar som påverkats av komponentmetoden. De nämnde bland annat 

att det kan aktualiseras inom transport- och processindustrin. Olsson återgav ett 

konkret exempel just inom transportindustrin där ett åkeriföretag kan ställas inför 

komponentindelning av sina lastbilar. Huruvida företagen ska dela in sina lastbilar i 

komponenter eller ej menar Olsson beror på hur tillgången ska användas. Om 

lastbilarna avses att brukas i fyra år och någon stor del inte behöver bytas ut behöver 

inte heller lastbilen komponentindelas då hela tillgången bedöms ha samma livslängd. 

Om lastbilarna istället ska brukas i tio år och motorerna behöver bytas ut efter fem år 

så bör motorerna brytas ut som en komponent och resten av lastbilen som en annan 

komponent.  
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5.4 Hur man verifierar och styrker komponentindelning 
“Det finns vägledning inom området, som exempelvis SABO, men det är inget som 

hindrar en att göra en annan indelning om man har en bra motivering till varför 

exempelvis fasaden håller i 10 år istället för 50 år” (Intervju, Karlsson, 2015-05-06). 

  
Samtliga revisorer nämnde att vägledningen från FAR och SABO i kombination med 

eventuella underhållsplaner är vanliga hjälpmedel för att styrka 

komponentindelningar. Nilsson menar dock att vägledningen inte är applicerbar på 

alla tillgångar eftersom den är generell och ej inrymmer alla förutsättningar, såsom 

vädermässiga förhållanden. Han förklarade vidare att fasaden på en fastighet som är 

belägen vid kusten slits betydligt snabbare än på en liknande fastighet på inlandet, på 

grund av bland annat luftfuktighet och kraftigare vind. Andersson och Persson nämnde 

att fastighetsbolag kan nyttja fastighetstekniker för att styrka komponentindelningar, 

då teknikerna har god kunskap gällande fastighetsdelarnas skick och förbrukningstid. 

 

Olsson och Persson påpekade att indelning och verifiering inte är lika svårt i nya 

fastigheter som i begagnade. Enligt Olsson är mycket av det svenska 

fastighetsbeståndet byggt på 60-80-talet, det så kallade miljonprogrammet. Han 

jämförde dessa med fastigheter byggda på 20-40-talet med stomme av granit och 

poängterade att de förstnämnda fastigheterna inte nödvändigtvis står längre då 

materialet är av stor vikt vid bedömningen. Olsson resonerade även kring att man nu 

börjat tvätta och måla tak för att förlänga dess livslängd, det vill säga att företagen 

hittar nya innovationer som förlänger livslängden. I företagens strävan efter förlängda 

livslängder menar han samtidigt att de måste värdera sina tillgångar försiktigt för att 

inte överskatta dess livslängder. Den grundläggande tanken är att företagen ska 

beräkna livslängden lite kort för att undvika “hopp” i resultaträkningen till följd av 

utrangeringsförluster. En annan svårighet, menar Olsson, är att det sällan finns 

fakturor som styrker komponenters värde. Både Olsson och Persson sade att det är just 

fakturorna som gör det lättare att verifiera komponenter i nyare fastigheter men att det 

likväl återstår svårigheter eftersom fakturorna inte är specificerade på de olika 

komponenterna. Persson berättade vidare att det även i dessa fall behövs 

fastighetstekniker för att avgöra vilka indelningar som är rimliga. Olsson och Nilsson 
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tror att det framgent kommer ställas krav på byggherrarna att specificera fakturorna 

utefter respektive komponents kostnad. 

5.5 Upplevda förändringar i företagens finansiella rapporter 
När revisorerna intervjuades fördes en diskussion kring huruvida komponentmetoden 

haft någon inverkan på företagens resultat- och balansräkning eller ej. Andersson 

berättade att effekterna, i dagsläget, varit ytterst små i de företag han varit involverad i 

men menar ändå att tendensen generellt sett är att avskrivningarna blivit större. Olsson 

belyste även en annan aspekt då han menar att företag generellt sett har en drivkraft i 

att inte hamna för långt ifrån de skattemässiga avskrivningarna. Han förklarade att det 

finns skattemässiga regler för hur en tillgång ska skrivas av och att företag tenderade 

att anpassa de bokföringsmässiga avskrivningarna till de skattemässiga för att undvika 

differenser som resulterar i ökad administration. Han menar att företag, i vissa fall, 

automatiskt har förlängt livslängden vid anskaffning av fastigheter. Detta sker genom 

att det säljande företaget har skrivit av fastigheten efter skattemässiga regler om 

exempelvis 2 % i 30 år. När sedan det köpande företaget baserar sina avskrivningar på 

sitt anskaffningsvärde och använder samma avskrivningssats förlänger de automatiskt 

livslängden på fastigheten, utan att ha gjort detta i praktiken. En avskrivning om 2 % 

innebär nämligen en livslängd på 50 år och den ursprungliga bedömningen som det 

säljande företaget gjort förlängs av det köpande företaget med 30 år eftersom att det 

egentligen bara återstod 20 år. Persson nämnde också att företag tenderar att koppla 

avskrivningar mot skattemässiga regler men att komponentmetodens införande innebär 

att företagen kan behöva frångå detta då fastigheter ska delas upp i komponenter. Han 

berättade även att företag tidigare haft relativt långa avskrivningstider på fastigheter 

som kanske egentligen har överensstämt mer med stommens livslängd än fastighetens 

sammanvägda livslängd med avseende på dess olika delar. 

  
Nilsson menar att det blir förändringar i företagens finansiella rapporter då 

avskrivningar ökar medan kostnadsposten reparation och underhåll minskar, vilket 

leder till en jämnare resultaträkning över åren då ”svajandet” undviks och ger en något 

större balansräkning. Han nämnde även att man i och med tillämpningen av 

komponentmetoden räknar om föregående år med nuvarande reglering för att erhålla 

ett jämförelseår. Det kan således uppstå ett hack mellan jämförelseåret och föregående 
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år men han menar att detta inte påverkar nämnvärt då redovisningen primärt är 

framåtblickande. Olsson tror att underhållskostnaderna kommer att minska mer än vad 

avskrivningarna ökar, vilket ger en resultatförbättring framförallt vid övergången till 

K3 men på sikt ska komponentmetoden resultera i jämnare resultat över åren. 

Andersson ser också en resultatförbättring inledningsvis men påpekade att den största 

effekten på resultaträkningen blir när komponenterna byts ut. Han menar att när 

företagen exempelvis bytte tak på en fastighet tidigare, kanske de kostnadsförde den 

åtgärden medan företagen numera aktiverar ett sådant byte i balansräkningen. Han 

utvecklade resonemanget och sade att det kan bli ytterligare effekter på 

resultaträkningen om inte företagen uppskattar komponenternas livslängd korrekt. Om 

det finns ett restvärde kvar vid utbytet har en felbedömning gjorts, vilket resulterar i en 

kostnad i form av utrangeringsförlust som påverkar resultaträkningen.  

 

Olsson var inne på samma linje och återgav ett möjligt scenario när ett företag 

exempelvis ska byta fönster. Initialt kan de ha uppskattat nyttjandeperioden till 15 år 

men uppmärksammar efter sju år att de gjort en felbedömning och att de endast 

kommer hålla i 10 år. Detta menar han bör kompenseras genom att skriva av det 

resterande värdet på fönstren på 3 år istället för 8 år för att undvika en 

utrangeringsförlust i resultaträkningen på en tredjedel av värdet. Olsson resonerade 

kring att detta är ett möjligt scenario inledningsvis som dock lär bli bättre i framtiden 

när de berörda parterna får erfarenhet av komponentmetoden. Andersson var också 

inne på att det kan bli bättre framöver och menar att K3 generellt har ett par prövoår 

framför sig. Nilsson var inne på samma spår och menar att det kommer förekomma 

barnsjukdomar inledningsvis som med tiden kommer försvinna när företagen kommer 

in i tänket. Nilsson och Andersson nämnde ytterligare en förändring i redovisningen 

då K3 kräver att företag specificerar vilka komponenter tillgången delats in i under 

tilläggsupplysningar, vilket de menar ger en informativ och tydlig redovisning. 

Nilsson menar att denna tydliga redovisning kan bli lättare att förstå för en extern 

läsare då den är mer detaljrik än enligt tidigare redovisningsnormer. 
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5.6 Revisorernas syn på effekter av komponentmetoden 
Under intervjuerna samtalade vi om de effekter komponentmetoden medfört på 

redovisningen och samtliga revisorer utom Olsson uttryckte att redovisningen 

generellt sett blir bättre. Han tror emellertid att metoden i framtiden kommer att ge en 

bättre redovisning, men att det kommer krävas några års erfarenhet innan detta infrias. 

Karlsson ser positivt på förändringen då han ser att det leder till en bättre jämförbarhet 

och en mer rättvisande bild av företagens ekonomiska situation då metoden återspeglar 

en bättre bild av tillgångars förbrukning. Han hänvisade till egen erfarenhet inom 

fastighetsbranschen och menar att det inte råder någon tvekan om att det är väsentlig 

skillnad på livslängden mellan olika delar i en fastighet såsom stomme och fönster. 

Han tillade att när man ser tillbaka så känns det konstigt att fastigheter inte delades 

upp i komponenter tidigare. Resterande revisorer är inne på samma spår och menar att 

komponentmetoden bättre återspeglar den verkliga förbrukningen av en tillgång. 

Andersson har full förståelse för införandet av komponentmetoden och menar att 

företag tidigare hanterade underhåll och andra bitar olika då exempelvis en del 

reparationer kostnadsfördes medan andra aktiverades. Just utbyte av en fastighets 

komponenter hanterades väldigt olika tidigare, enligt Andersson, och K3 med 

komponentmetoden ger en mer enhetlig hantering och underlättar jämförelse mellan 

bolag. 

  
Nilsson menar att den vägledning som finns på området, i synnerhet från SABO, 

bidrar till samordning då han upplever att många bolag följer dessa. Olsson menar 

dock att det finns svårigheter med komponentmetoden och antyder att företag kan ha 

olika sätt att hantera underhållsutgifter på. Han återgav ett exempel där ett 

fastighetsbolag renoverar sina hyresrätter först när hyresgästerna byter lägenhet. Detta 

innebär att de kanske endast renoverar två lägenheter per år och väljer att kostnadsföra 

dessa utgifter. Han beskrev ett annat sätt att arbeta på där fastighetsbolag flyttar alla 

hyresgäster till ett tillfälligt boende och under tiden renoverar samtliga lägenheter på 

samma gång. Bolag väljer i dessa fall att aktivera renoveringskostnader och det är 

dessa olika arbetssätt som Olsson menar försvårar jämförelse mellan företag. 
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5.7 Andra revisorers syn på komponentmetoden i tidigare forskning 
I uppsatsen K3-regelverkets krav på komponentavskrivning - Vägen till en mer 

rättvisande redovisning (Lundquist & Söderholm, 2014) sade en respondent från PwC 

i Västerås att det ligger en svårighet i att nå ett enhetligt system för hur en 

komponentindelning ska gå till. Respondenten tillade att om metoden tillämpas rätt 

kan det leda till en mer rättvisande bild av fastighetens värdeminskning. En respondent 

från KPMG Västerås ansåg att jämförbarhet mellan företag kan öka om klara riktlinjer 

ges ut, förutsatt att företag följer dessa. Han menade att kravet på 

komponentavskrivning är logiskt och rimligt då det är självklart att olika delar i en 

fastighet, såsom hissanläggning och grundstomme, har olika livslängd. 

  
I uppsatsen Implementeringen av K3 - en standardisering av redovisningens regelverk 

(Selek & Larsson Schill, 2014) ansåg respondenten Philips att konceptet med 

komponentavskrivning är bra men att det kan bli problem för företag med många 

fastigheter som ska delas in i komponenter. Han sade att svårigheten ligger i att gå 

tillbaka och bedöma vad en rimlig nyttjandeperiod för varje komponent är. Han 

menade även att komponentmetoden är enklare att tillämpa på nyinvesteringar för att 

det då kan ställas krav på leverantören att specificera komponenter och dess värde. I 

samma uppsats nämnde Forssenius att denna avskrivningsmetod kan bidra till att det 

blir en bättre genomlysning av fastighetsbranschen. Han menade att K3 generellt 

resulterar i fler bedömningar för företag eftersom regelverket är principbaserat, vilket 

innebär lite friare tyglar som gör att redovisningen kan anpassas efter verksamhet och 

således ge en mer rättvisande bild. Pramhäll menade att komponentavskrivning görs i 

syfte att få en bättre redovisning och hon lyfte i resonemanget fram ett exempel där en 

bostadsrättsförening redovisat en förlust enbart på grund av ett kostnadsfört stambyte. 

Hon påpekade att detta istället borde ha skrivits av över ett antal år eftersom de 

kommer nyttja stammarna flera år framöver. 
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6. Analys 
I detta avsnitt kopplas revisorernas uttalanden samman med referensramen som 

innefattar teori, lagar och riktlinjer för att uppnå studiens syfte. Avsnittet är uppdelat 

efter redovisningens kvalitativa egenskaper relevans, korrekt återgivande och 

jämförbarhet för att ge en tydlig struktur riktad mot uppsatsens frågeställning och 

syfte. 

6.1 Relevans 
Smith (2006) skriver att redovisningen ska vara relevant för framåtblickande 

prognoser där externa intressenter kan utföra en prognos för att försöka förutspå 

företags framtida vinster. Författaren förklarar att relevansen även består av en 

tillbakablickande aspekt. Under intervjutillfällena diskuterades hur införandet av 

komponentmetoden påverkar företags finansiella rapporter. Olsson, Nilsson och 

Andersson är eniga om att det övergångsvis kommer uppstå en resultatförbättring hos 

företagen vid övergången till K3 och komponentmetoden eftersom 

underhållskostnaderna minskar mer än vad avskrivningarna ökar. Andersson 

förklarade detta som att företag numera kan aktivera utgifter för reparation och 

underhåll i balansräkningen och skriva av kostnaden under dess nyttjandeperiod 

istället för att direkt kostnadsföra dem i resultaträkningen. Den förändring som 

Andersson beskriver stämmer väl överens med både matchningsprincipen som Marton 

(2013) beskriver och periodiseringsprincipen som Gröjer (2002) beskriver då utgiften 

delas upp och matchas mot den tid komponenten förväntas inbringa intäkter samt att 

utgiften periodiseras och hänförs till de perioder komponenten faktiskt förbrukas. Vi 

kan även se en koppling mellan revisorernas svar och vad Smith (2006) beskriver som 

redovisningens relevans, detta ur såväl ett framåt- som bakåtblickande perspektiv. Det 

faktum att hanteringen av reparationer och underhåll förändras kan påverka 

beslutsunderlaget för intressenter. Dessa initiala skillnader som revisorerna beskriver 

kan påverka relevansen på ett negativt sätt.  

 

Artsberg (2005) menar att det finns en stark korrelation mellan de framåt- och 

bakåtblickande perspektiven och det kan således finnas en svårighet i att utföra 

prognoser för framtiden när historisk data är uppbyggd efter tidigare 

redovisningsprinciper. K3-regelverket innebär nya redovisningsprinciper och enligt 
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BFNAR 2012:1 ska företag redovisa jämförelsetal för året innan införandet av K3. 

Nilsson påtalade detta under intervjun och menar att det kan resultera i ett “hack” 

mellan jämförelseåret och året dessförinnan. Då företag endast räknar om ett år som 

jämförelse ser vi att problematiken likväl kan kvarstå då prognoser kan behöva 

grundas på fler än två år. Sammantaget kan just detta ”hack” leda till att relevansen på 

kort sikt påverkas negativt. 

  
Sett ur ett något längre perspektiv menar såväl Olsson som Nilsson  att 

komponentmetoden bidrar till en jämnare resultaträkning över tid då ”svajandet” 

undviks, som Nilsson uttryckte det. Andersson är inne på samma linje då han anser att 

det kan förekomma barnsjukdomar initialt men att de med tiden kommer försvinna 

analogt med att företagen samlar på sig erfarenhet kring komponentmetoden. Det 

respondenterna åsyftar är framförallt hanteringen av reparationer och underhåll och 

enligt Andersson ger K3 och komponentmetoden en mer enhetlig hantering av 

reparationer och underhåll. Enligt BFNAR 2012:1 behöver utgifterna numera endast 

uppfylla tillgångskriterierna och avse en betydande tillgång med väsentligt skild 

nyttjandeperiod. Detta är en direkt skillnad mot tidigare då utgiften även behövde vara 

värdehöjande för tillgången som helhet och det är troligen detta Andersson menar gav 

upphov till olik hantering då adjektivet värdehöjande är relativt (BFNAR 2001:3). 

Andersson och Nilsson tror att företagens resultat kommer hålla en jämnare nivå på 

grund av möjligheten att aktivera fler utgifter i balansräkningen och att hanteringen av 

detta kommer bli mer enhetlig mellan företag. Olsson är också inne på att detta är en 

trolig effekt men han ställer sig lite mer tveksam till detta än de andra. Det Andersson, 

Nilsson och till viss del Olsson nämner om jämnare resultatutveckling kan få 

konsekvenser på prognosrelevansen och till vis del återföringsrelevansen på längre 

sikt. Givet att resultaträkningen blir mer stabil över åren i framtiden kan intressenter 

utföra säkrare prognoser i och med införandet av komponentmetoden, allt annat lika. 

Vänder man på myntet kan framtida resultat och prognoser enklare härledas bakåt i 

tiden baserat på samma argumentation. Artsberg (2005) menar nämligen att relevans 

innebär att historisk data används för att förutspå företags framtida vinster eller att 

intressenter vill studera historiken för att se hur väl prognoserna utspelade sig. 

Förutsatt att denna historiska data blir mer korrekt, vilket flera revisorer har påtalat, 

ser vi att relevansen i redovisningen på lite längre sikt kan öka.  
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Smith (2006) menar att begriplighet är ett minimikrav för egenskapen relevans, vilket 

innebär att mottagaren av redovisningen ska förstå innebörden av informationen. 

Författaren menar att det inte enbart ställs krav på redovisningen utan att även 

mottagarens förkunskaper har stor betydelse för huruvida redovisningen kan anses 

vara begriplig eller ej. Under intervjuerna med Andersson och Nilsson framkom att 

K3-regelverket kräver att komponenterna specificeras under tilläggsupplysningar i 

årsredovisningen, vilket de menar ger en informativ och tydlig redovisning. Nilsson 

tror att en utökad detaljrikedom i redovisningen kan resultera i ökad förståelse hos 

externa läsare. Han menar att redovisningen blivit tydligare med hjälp av 

komponentmetoden och de tillkomna upplysningarna. Detta ser vi kan kopplas till vad 

Smith (2006) menar med begriplighet och att redovisningen därigenom blivit än mer 

begriplig då mottagaren erbjuds fler detaljer. Andersson har dock en annan uppfattning 

och tror att redovisningen blir svårare att förstå för en extern läsare och exemplifierade 

med att såväl lekmän som kreditgivare inte är tillräckligt insatta i regelverket för att 

uppfatta informationen som relevant. Baserat på detta kan vi se att revisorerna har 

delade meningar kring om mottagarna har den förkunskap som krävs för att förstå de 

upplysningar som komponentmetoden inneburit. Det finns dock en enighet om att 

redovisningen blivit mer detaljrik än med tidigare regelverk. 

6.2 Korrekt återgivande 
Validitet 

Validitet innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan vad redovisningens 

upprättare avser att avbilda och vad som egentligen avbildas. Neutralitet beskrivs som 

ett kriterie för validitet och innebär att redovisningen på bästa möjliga sätt ska avbilda 

verkligheten i varje enskilt fall (Smith, 2006). Under intervjuerna med revisorerna 

framkom att de anser att komponentmetoden leder till en bättre återspegling av 

tillgångars verkliga förbrukning. En respondent från PwC i Västerås styrker denna 

åsikt och detta kan kopplas till vad Smith (2006) menar är en neutral redovisning då 

verkligheten avbildas på ett bättre sätt när tillgångar skrivs av separat efter 

komponenters specifika livslängd. I tidigare regelverk skrevs tillgångar av i sin helhet 

vilket revisorerna menar inte avspeglade verkligheten lika bra.  
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Under intervjuerna påpekade samtliga revisorer att K3-regelverket är principbaserat 

och därmed lämnar utrymme för tolkningar och bedömningar. Konsekvensen av detta 

är enligt Forssenius att företagen får friare tyglar och kan anpassa redovisningen efter 

verksamheten och därmed ge en mer korrekt bild av verksamheten. Att 

komponentmetoden ger företagen bättre möjligheter att anpassa redovisningen efter 

deras verksamhet kan kopplas till Smiths (2006) förklaring av neutralitet då företagen 

ges möjlighet att korrekt återspegla tillgångars förbrukning och kan således återge 

verkligheten korrekt.  

 

Under intervjun med Olsson påvisade han att det finns en drivkraft hos företagen att 

harmonisera skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar för att undvika ökad 

administration. Enligt honom tenderade företag tidigare att slentrianmässigt anpassa 

avskrivningssatser till skattemässiga regler istället för att tillämpa avskrivningstakter 

som speglar tillgångars förbrukning. Persson menar att företag i och med 

komponentmetoden kan behöva skilja på bokföringsmässiga och skattemässiga 

avskrivningar då komponenterna ska brytas ut och skrivas av efter dess uppskattade 

förbrukningstid. Att inte anpassa sin redovisning efter tillgångars verkliga förbrukning 

motsätter vad Smith (2006) menar är neutral redovisning då de tillåtna skattemässiga 

avskrivningarna inte nödvändigtvis stämmer överens med tillgångens verkliga 

förbrukning. En annan tänkvärd aspekt som kan kopplas till en bristande neutralitet 

framkom under intervjun med Persson. Han menar nämligen att många företag tidigare 

hade relativt långa avskrivningstider på sina fastigheter som egentligen överensstämde 

mer med stommens livslängd än med fastighetens vägda livslängd med avseende på 

dess beståndsdelar. 

Verifierbarhet 

I enlighet med  BFNAR 2012:1 ska en materiell anläggningstillgång enligt 

huvudregeln värderas till anskaffningsvärdet. Det finns undantag för så kallade icke-

monetära förvärv vid arv, byte eller gåva samt undantag när tillgångens verkliga värde 

väsentligt understiger det bokförda värdet. Sett ur det redovisningsteoretiska 

perspektivet ska en tillgång, om möjligt, styrkas med en verifikation som grundar sig 

på en affärshändelse mellan två oberoende parter (Gröjer, 2002). Vid intervjun med 

såväl Olsson som Persson framkom att det sällan finns fakturor som styrker 
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komponenternas värde. Olsson betonade att det i synnerhet är problematiskt med äldre 

fastigheter då dessa i många fall saknar aktuella verifikationer. Enligt honom är 

mycket av fastighetsbeståndet byggt på 60- till 80-talet, vilket gör det svårt att styrka 

komponentindelningar på dessa med hjälp av verifikationer. Det som Olsson och 

Persson beskrev som svårigheten att styrka komponentindelningar mot underliggande 

fakturor kan kopplas till Gröjers (2002) argumentation om avskrivningar och de 

svårigheter som är förknippade med dessa. Enligt Smith (2006) kan emellertid inte alla 

affärshändelser styrkas med verifikationer utan redovisningen inrymmer även rent 

strukturellt subjektiva bedömningsfaktorer. Enligt författaren är verifierbarhet ett 

begrepp för att bedöma sanningshalten av ett mått inom redovisningen och i fallet 

materiella anläggningstillgångar återger han ett passande exempel. Han menar att en 

sådan tillgångs livslängd inte kan mätas i objektiva och generella termer utan den 

kräver individuella och subjektiva bedömningar. För att öka graden av verifierbarhet i 

dessa sammanhang kan företag låta flera oberoende bedömare värdera tillgången och 

upplever dessa samstämmighet så är verifierbarheten hög. Ingen av revisorerna 

påtalade att företag låter flera oberoende bedömare värdera tillgången men samtliga 

nämnde likväl att bedömningarna sker internt, i vissa fall med hjälp av tekniker, och 

att vägledning från SABO och FAR beaktas av företag generellt. Vi ser en likhet 

mellan revisorernas svar och Smiths (2006) reflektioner kring verifierbarhet. Företag 

tycks nämligen främst styrka sina komponentindelningar utifrån det enskilda fallet, 

baserat på egna bedömningar om potentiell ekonomisk livslängd. Genom att studera 

vägledning på området kan företag öka graden av verifierbarhet då den är att betrakta 

som oberoende samtidigt som den kan vägleda företag och styrka de subjektiva 

bedömningar som företag ska göra.  

 

Verifierbarhet har enligt Smith (2006) ett direkt samband med försiktighetsprincipen. 

De individuella och subjektiva bedömningar som beskrevs ovan får nämligen göras så 

länge de baseras på pessimistiska grunder. Under intervjun med Olsson berättade han 

att företag ständigt hittar nya tekniska innovationer för att förlänga livslängden på 

olika tillgångar, exempelvis att företag tvättar och målar tak för att förlänga dess 

livslängd. I samma resonemang menar han att företag ska värdera livslängden 

försiktigt då den grundläggande tanken är att undvika kraftiga variationer i 

resultaträkningen till följd av eventuella utrangeringsförluster. Olssons resonemang 
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kan kopplas till vad Marton (2013) beskriver som försiktighetsprincipen då tillgångar 

enligt denna princip ska värderas försiktigt lågt. I BFNAR 2012:1 framgår att 

bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med rimlig försiktighet i enlighet 

med försiktighetsprincipen. Vi ser alltså att det finns en enighet mellan 

redovisningsteorin, redovisningsnormer och Olssons kommentarer kring 

uppskattningen av tillgångars livslängd. Subjektiva felbedömningar är med andra ord 

acceptabla i redovisningen om de har beräknats åt det pessimistiska hållet.  Enligt 

Smith (2006) antas externa intressenter påverkas mindre av pessimistiska 

bedömningar än optimistiska och det kan vara förklaringen bakom principens roll i 

K3-regelverket. 

 

Olsson och Persson belyste en problematik kring nyanskaffade tillgångar och i 

synnerhet nybyggda fastigheter. Enligt revisorerna erhåller företagen normalt sett ej 

specificerade fakturor över kostnaden för tillgångens olika delar. Persson menar att 

företagens fastighetstekniker i vissa fall får avgöra hur fakturabeloppet ska fördelas på 

fastighetens olika delar. Företagen erhåller således det totala beloppet men måste 

själva fördela anskaffningsvärdet på de olika komponenterna. Detta kan ses som 

obehövligt arbete och såväl Olsson som Persson tror att det kommer ställas krav på 

leverantörer att i framtiden specificera kostnaderna efter komponenter för att 

underlätta företagens hantering av komponentmetoden. Vi ser ett sådant eventuellt 

krav eller åtgärd i framtiden som positiv för redovisningens verifierbarhet då 

redovisningens sanningshalt i så fall kan öka då en verifikation bidrar till ökad 

verifierbarhet, i enlighet med Smiths (2006) argumentation.  

6.3 Jämförbarhet  
Marton (2013) skriver att det finns två olika former av jämförbarhet, vilka är 

jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tid. Som framgår av teorin är 

jämförbarhet mellan företag en viktig aspekt för intressenter och ett skäl till att reglera 

redovisningen i syfte att uppnå en konsekvent redovisning. Under intervjuerna med 

revisorerna nämnde samtliga BFNAR 2012:1 som fundament för hur 

komponentindelningar med tillhörande avskrivningar ska hanteras men samtliga 

revisorer ansåg emellertid att vägledning från normgivande organ såsom FAR och 

SABO utgör relevanta tillägg för hur metoden kan tillämpas. Persson förklarade 
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exempelvis att SABO innehåller fastighetstekniska rapporter om fastigheters olika 

delar och dess livslängder. Det faktum att samtliga revisorer nämner denna vägledning 

som hjälpmedel kan vara ett tecken på hög samordning kring de komplexa 

frågeställningar som företag kan ställas inför i samband med komponentindelningen. 

Såväl Nilsson som respondenten från KPMG i Västerås anser att vägledningen och 

riktlinjerna inom området kan leda till en harmonisering, vilket i sin tur kan bidra till 

ökad jämförbarhet mellan företag.  På så vis ser vi att jämförbarheten mellan företag 

som Marton (2013) beskriver kan påverkas i positiv bemärkelse när dessa utgår från 

samma regelverk och normbildning och därmed har samma referensram när det 

kommer till den praktiska komponentindelningen.  

 

Artsberg (2005) menar att det är av stor vikt att regleringen inom redovisningen inte 

blir alltför standardiserad då det i vissa fall kan finnas omständigheter som ej bör 

regleras utan som istället ska avgöras i det enskilda fallet beroende på dess relevans 

för redovisningen. Den reglering författaren argumenterar för utgörs i detta fall främst 

av K3-regelverket, ÅRL samt BFL. Dessa tillsammans med vägledning reglerar den 

redovisning som företag inom denna kategori har att förhålla sig till. Samtliga 

revisorer nämnde att K3 är ett principbaserad regelverk som medför större utrymme 

för bedömningar och tolkningar än förut. BFNAR 2012:1 återger inga förslag på hur 

komponentindelning bör göras utan företag får tolka regelverket och styrka sina 

indelningar genom exempelvis vägledningar och egna motiverade bedömningar.  

 

Samtliga revisorer nämnde detta och Karlsson menar att företag inte hindras från att 

göra andra indelningar än exempelvis de SABO rekommenderar i sin vägledning. Han 

menar att företagen inte kan hindras så länge de ger en rimlig motivering till varför 

man väljer att dela in en tillgång på ett visst sätt. Andersson, Persson och Olsson var 

också inne på just denna frihet som företag har gällande indelningen av komponenter 

och nämnde att de haft företag som delat in tillgångar på väldigt olika sätt. I det mest 

förekommande fallet fastigheter har revisorerna upplevt allt från 3 till 15 komponenter 

och detta tyder på en olik hantering i företagen. Revisorerna pekar alltså på att företag 

hanterar komponentmetoden olika, vilket vid en första anblick kan tänkas försämra 

jämförbarheten mellan företag. Komponentmetoden inrymmer dock subjektiva 

bedömningsfaktorer som ger företag en möjlighet att anpassa redovisningen efter vad 
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som bäst återspeglar deras tillgångars förbrukning. Att komponentmetoden ger företag 

denna möjlighet kan kopplas till teorin där Artsberg (2005) menar att det är viktigt att 

eventuell reglering inte är för standardiserad för att på så vis undvika att 

omständigheter som är relevanta i det enskilda fallet inte redovisas. En tydligare 

reglering av komponentmetoden hade kunnat resultera i att företag, i sin strävan att 

följa regelverket, bortsett från relevanta omständigheter i deras enskilda fall. Ett 

exempel på en sådan omständighet kan vara vad Nilsson återgav kring vädermässiga 

förhållanden. Han förklarade att fastigheter och dess komponenter kan slitas olika 

beroende på hur fastigheten utsätts för exempelvis vind och luftfuktighet. 

Vägledningen innefattar troligen inte alla relevanta omständigheter och vi ser därför, i 

enlighet med Artsbergs (2005) teori om jämförbarhet, att komponentmetoden med 

dess möjlighet till subjektiva bedömningar kan leda till en bra jämförbarhet mellan 

företag. 

 

Enligt Smith (2006) innebär en hög jämförbarhet över tid, för ett och samma företag, 

att händelser och tillstånd inom ett företag har redovisats på samma sätt under 

jämförelseperioden. Som framgår av BFNAR 2012:1 innebär komponentmetoden att 

företag delar in vissa materiella anläggningstillgångar i komponenter och bedömer 

individuella livslängder på dessa. Detta är en skillnad mot hur företag gjorde innan 

införandet av komponentmetoden då anläggningstillgångar tidigare skrevs av i sin 

helhet (BFNAR 2001:3). Detta innebär att händelser och tillstånd inte kommer att 

redovisas på samma sätt i och med införandet av komponentmetoden. Smith (2006) 

påvisar att händelser som inte redovisas på samma sätt påverkar jämförbarheten i 

negativ bemärkelse. Den skillnad som komponentmetoden innebär kan alltså komma 

att försvåra jämförelsen mellan åren i företagen.  

 

Under intervjun med Nilsson berättade han att det kommer uppstå ett hack mellan åren 

innan införandet av komponentmetoden och efter. Han påpekade dock att företagen 

ska räkna om balans- och resultaträkning för föregående år som ett jämförelseår, vilket 

är i enlighet med BFNAR 2012:1. Denna omräkning kan kopplas till Smiths (2006) 

teori om jämförbarhet då han menar att det är viktigt att visa de effekter som uppstår 

vid förändringar i redovisningen. Vi kan se att en övergång till ett nytt regelverk kan få 
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negativa effekter på jämförbarheten men att en omräkning av ett tidigare år kan mildra 

effekterna.  

 

Under intervjuerna framgick det att Olsson, Andersson och Nilsson var eniga om att 

komponentmetoden har några prövoår framför sig men de menar samtidigt att det 

kommer bli bättre framöver när företagen får bättre erfarenhet av metoden. Olsson 

återgav under intervjun ett exempel för att beskriva de prövningar som företag står 

inför. Han menade att vissa företag övergångsvis kommer göra felaktiga bedömningar 

i komponentindelningarna på grund av oerfarenhet. Han menar att dessa initiala 

felskattningar i ett senare skede kan behöva justeras för att bättre motsvara 

komponenternas förbrukning. Revisorernas uttalanden pekar på att de kommande åren 

kommer ge delvis inkorrekt hantering av komponentmetoden på grund av bristande 

erfarenhet. Vi ser att detta kan påverka vad Smith (2006) menar är jämförbarhet över 

tid negativt under de närmsta åren.  

 

Det råder inga tvivel om att samtliga revisorer tror att jämförbarheten efter dessa 

prövoår kommer bli bättre i takt med att företag får erfarenhet av komponentmetoden. 

Under intervjuerna med Olsson och Nilsson framgick det att komponentmetoden har 

bidragit till att fler utgifter kan aktiveras i balansräkningen och skrivas av på dess 

nyttjandeperiod istället för att kostnadsföras i resultaträkningen. Revisorerna tycker att 

det är bra då det bidrar till en jämnare resultaträkning över åren. Med en jämnare 

resultaträkning över åren påverkar inte kostsamma underhållsutgifter enstaka resultat 

utan sprids ut över tillgångarnas och komponenternas nyttjandeperiod. Detta kan 

kopplas till vad Smith (2006) skriver om jämförbarhet där en jämnare resultaträkning 

kan påverka jämförbarhet över tid positivt. 
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7. Slutsats 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur komponentmetoden 

påverkar redovisningens kvalitativa egenskaper. Under detta avsnitt kommer vi därför 

att lyfta fram de effekter vi funnit att komponentmetoden har på redovisningens 

kvalitativa egenskaper, vilka baseras på den diskussion som förts i analysen. Slutligen 

för vi en diskussion om hur våra resultat kan användas i en annan kontext samt hur 

vår studie kan utgöra grund för vidare forskning.   

7.1 Relevans 
Övergången till komponentmetoden har inneburit ett nytt sätt för företagen att hantera 

värderingar och avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Vår studie pekar på 

att detta har medfört initiala skillnader i resultat- och balansräkningar. Vi ser att 

redovisningens användare därmed kan få svårt att grunda beslut baserade på 

redovisningen då beslut sällan grundas på ett fåtal år, vilket innebär att 

beslutsunderlagen kommer vara olika beroende på om redovisningen utfördes innan 

eller efter införandet av komponentmetoden. Den kvalitativa egenskapen relevans har 

därför initialt påverkats negativt.   
 

I takt med att tiden fortlöper får företagen erfarenhet av komponentmetoden och vi ser 

att metoden i kombination med en ökad erfarenhet inom företagen kommer resultera i 

en mer enhetlig hantering av reparationer och underhåll. Vår studie pekar på att en mer 

enhetlig hantering kommer bidra till en jämnare resultaträkning över tiden, vilket 

förbättrar beslutsunderlaget. En jämnare resultaträkning i framtiden, i kombination 

med att samma regelverk då har använts under ett antal år, gör att redovisningen 

grundar sig på samma förutsättningar vilket förbättrar beslutsunderlaget. Vi ser därför 

att redovisningens kvalitativa egenskap relevans kommer att öka framöver. 
 

Komponentmetoden har även bidragit till att mer information redovisas i form av mer 

utförliga noter och tilläggsupplysningar vilket kan förbättra beslutsunderlaget såväl 

initialt som framgent, förutsatt att mottagaren har kunskapen som krävs för att förstå 

och utvärdera informationen. 
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7.2 Korrekt återgivande 
I vår studie framkommer det att många företag tidigare tenderade att anpassa sina 

avskrivningar till faktorer som inte avspeglade deras tillgångars verkliga förbrukning. 

I och med införandet av komponentmetoden tvingas företag numera reflektera över 

vilka indelningar och avskrivningstider som bäst avspeglar deras tillgångars specifika 

förbrukning. Enligt tidigare regelverk skrevs materiella anläggningstillgångar av i sin 

helhet, många gånger efter stommens livslängd eller efter skattemässiga regler. Vår 

studie visar dock att dessa tillgångars förslitning redovisas mer verklighetstroget 

genom att specificeras och skrivas av på olika komponenter än i sin helhet. Vi kan 

således se att metoden har en positiv effekt på redovisningens kvalitativa egenskap 

korrekt återgivande. 
 

Vi har funnit att det principbaserade regelverket K3 medför utrymme för subjektiva 

bedömningsfaktorer. Studien visar att detta leder till en mer anpassningsbar 

redovisning då K3, innehållandes komponentmetoden, ger företag större möjlighet att 

själva bedöma vilka indelningar och nyttjandeperioder som bäst avspeglar respektive 

materiell anläggningstillgångs förbrukning. Denna möjlighet gör att företag kan 

anpassa sin redovisning och avspegla verksamheten i linje med den verkliga 

situationen i varje enskilt fall. Vi kan därför se att även dessa subjektiva 

bedömningsfaktorer inom komponentmetoden påverkar den kvalitativa egenskapen 

korrekt återgivande positivt. 
 

Studien tyder på en problematik kring den nya hanteringen av materiella 

anläggningstillgångar när det kommer till att verifiera och styrka komponenters värde. 

Företag har i regel uppgifter om såväl begagnade som nyproducerade tillgångars 

anskaffningsvärde men de har sällan kvitton eller verifikationer som bevisar 

komponenters värde, vilka är handlingar som bidrar till en hög verifierbarhet. 

Framgent tyder dock studien på att komponentmetoden bidrar till att företagen 

kommer ställa krav på specificerade fakturor där värdet på varje komponent framgår. 

En sådan förändring styrker verifierbarheten inom redovisningen och kommer således 

bidra till ett mer korrekt återgivande av företags materiella anläggningstillgångar.  
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7.3 Jämförbarhet 
Precis som för egenskapen korrekt återgivande har de subjektiva 

bedömningsfaktorerna, som K3-regelverket medför, en påverkan på den kvalitativa 

egenskapen jämförbarhet. Som vi tidigare nämnt har komponentmetoden givit 

företagen möjligheten att anpassa sin redovisning av materiella anläggningstillgångar 

till vad som bäst återspeglar komponenternas verkliga förbrukning i de enskilda fallen. 

Vi kan se att detta har förbättrat jämförbarhet mellan företag då komponentmetoden 

bättre återspeglar förbrukningen av företagens specifika tillgångar, med resultatet att 

företagen jämförs baserat på mer verkliga ekonomiska tillstånd än tidigare. Det kan 

emellertid finnas en risk att företagen missbrukar dessa subjektiva bedömningar och 

gör indelningar i andra syften än att återspegla verkligheten. Studien pekar på att 

vägledning från SABO och FAR samordnar hanteringen kring komponentmetoden i 

viss mån, vilket vi tror minskar utrymmet för sådana handlingar då det framgår att 

revisorerna utgår från denna vägledning när de bedömer rimligheten i företags 

antaganden. Sammantaget ser vi att komponentmetoden förbättrar jämförbarhet mellan 

företagen förutsatt att de nyttjar regelverket i avseende att avbilda deras verkliga 

tillstånd gällande materiella anläggningstillgångar.  

 

I studien ser vi att komponentmetoden kommer påverka jämförbarheten över tid inom 

tre olika tidsperspektiv. Initialt kommer jämförbarheten över tid försvåras då 

företagens redovisning baseras på olika regelverk med helt olika regler kring 

hanteringen av materiella anläggningstillgångar. I studien framgår att det uppstått ett 

hack mellan åren kring övergången då avskrivningssatsen och informationen i 

redovisningen skiljer sig mellan åren till följd av komponentmetoden. Vi ser därför en 

svårighet i att jämföra åren innan och åren efter införandet, vilket initialt påverkar 

jämförbarhet över tid negativt. 

 

Vi ser även att jämförbarheten kommer påverkas negativt under de närmast följande 

åren då företagen i vissa fall saknar erfarenhet om vilka komponenter tillgångar ska 

delas upp i och om den specifika komponentens ekonomiska livslängd. Studien visar 

att bristande erfarenhet kan leda till att korrigeringar av avskrivningsplaner blir 

nödvändigt, vilket då får effekter på de finansiella rapporterna och påverkar 

jämförbarheten över tid negativt.  
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Sett ur ett längre perspektiv ser vi dock att komponentmetoden påverkar 

jämförbarheten över tid positivt. Studien pekar nämligen på att komponentmetoden 

bidrar till en mer enhetlig hantering av reparationer och underhåll, vilket resulterar i en 

jämnare resultatutveckling då fler utgifter aktiveras i balansräkningen och skrivs av 

efter dess nyttjandeperiod istället för att belasta resultatet enstaka räkenskapsår. Detta 

ser vi kommer medföra en positiv effekt på jämförbarhet över tid.  

 

7.4 Studiens bidrag 
Komponentmetoden enligt K3-regelverket är i skrivande stund ett relativt outforskat 

område och studien bidrar därför till ökad förståelse inom området. Under studiens 

gång har vi funnit att det främst finns tre perspektiv som berörs av K3 och 

komponentmetoden vilka är revision, företag och intressenter. Vår studie är kvalitativ 

och mindre generaliserbar då den utgörs av intervjuer med ett fåtal revisorer. Dessa 

revisorer härrör emellertid från olika städer, har olika erfarenhet och är verksamma på 

olika byråer vilket medför en viss generaliserbarhet.  

 

Studiens resultat kan vara användbart i andra forskningssammanhang såsom i ett 

företags- eller intressentperspektiv då revisorer är ett oberoende kontrollorgan mellan 

dessa, där deras uppfattningar kan berika studier utifrån dessa perspektiv. Vår studie 

bidrar även med en viss bekräftelse av teorin på området då vi har funnit den aktuell 

även inom detta nya regelverk, trots att litteraturen i vissa fall är skriven flera år innan 

införandet av K3 och komponentmetoden.  
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7.5 Förslag till vidare forskning 
Vi har i denna studie konstaterat att komponentmetoden har effekter på redovisningens 

kvalitativa egenskaper. Under studiens gång väcktes diskussioner om huruvida dessa 

effekter faktiskt påverkar externa intressenter eller ej. Det förefaller därför intressant 

att se hur dessa effekter påverkar intressenter, där intressanta målgrupper att undersöka 

kan vara kreditgivare, ägare eller konkurrenter. Hur påverkas exempelvis en 

investerare av att redovisningens jämförbarhet försämras, eller hur påverkas ägare av 

att beslutsunderlagen för prognoser förändras? En studie som fokuserar på de 

praktiska effekterna av komponentmetodens införande ser vi skulle kunna 

vidareutveckla vår studie och på så sätt kunna konstatera effekternas omfattning och 

betydelse för intressenter.  
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Bilagor 

Bilaga A, Intervjufrågor 
Vilken roll har du på företaget? 

Följdfråga: Tidigare erfarenheter? 

 

Hur har du upplevt övergången till K3? 

 

Vad anser du om att det är krav på komponentavskrivning i det nya K3-regelverket?  
 

En av de större förändringarna jämfört med tidigare regelverk är hur vi värderar och 

skriver av materiella anläggningstillgångar. Hur har du upplevt denna 

komponentindelning? 

Följdfråga: I vilka fall har du anammat komponentindelning? Finns det nåt annat fall än 

fastigheter där du delat in exempelvis maskiner i komponenter? 

 

Hur har dina klienter upplevt det komponentindelningen?  

Följdfråga: Hur har klienterna värderat och delat in fastigheterna i komponenter 

(generellt)? 

Vilka tror du drar störst nytta av införandet av komponentavskrivning?  
 

Har det skett någon genomgående förändring på företagens balans- och resultaträkning? 

Följdfråga: Vilka är förändringarna? 

 

I punkt 17.5 framgår. “Förväntas skillnaden i förbrukning av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på 

dessa.” Beskriv hur du upplever rekvisitet betydande komponent?  

Följdfråga: Hur komplicerat är det att avgöra vad en betydande komponent är? 

 

Beskriv hur du upplever rekvisitet väsentlig skillnad i förbrukning av en materiell 

anläggningstillgång? 

Följdfråga: Komplicerat? 

 

Teoretiska frågor 
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Hur tolkar du begreppet rättvisande bild? 

 

Hur anser du att komponentavskrivning påverkar den rättvisande bilden av företags 

redovisning? 

 

Hur anser du att komponentavskrivning påverkar jämförbarheten över åren i företag? 

 

Hur anser du att komponentavskrivning påverkar jämförbarheten mellan företag? 

 

Anser du att komponentavskrivning gör redovisningen mer tillförlitlig? 

Följdfråga: Hur? 

 

Hur går ni tillväga för att verifiera komponentindelningarna?  

Föjdfråga: Hur verifierar ni dessa komponenter? 

Hur avgör ni den ekonomiska livslängden på komponenterna? 

 

Anser du att redovisningen blir enklare eller svårare att förstå med komponentmetoden? 

Följdfråga: Hur? 

 

Anser du att nyttan överstiger den kostnad som komponentavskrivning innebär för 

företagen? 

Vad anser du är det positiva respektive negativa med komponentavskrivning? 

 

Regelverket är kortfattat och ger ingen direkt vägledning utöver vissa riktlinjer. Vad 

anser du om det? 

Följdfråga: För- och nackdelar? 

 

Har du något ytterligare att tillägga som du känner att vi inte diskuterat? 

 

 


