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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka de respondenter som har avsatt tid för att hjälpa oss och som har 
delat med sig av sina åsikter. Vi vill även tacka vår handledare för det engagemang och stöd 
vi fått under uppsatsskrivandet. Slutligen vill vi tacka de opponenter som bidragit med 
förbättringsförslag till vår studie under arbetsprocessens gång.  
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Abstract 
 
Businesses should communicate a true and fair view in their financial statements. The Board 
of Accounting decided to change the accounting rules, which was made to simplify for 
Swedish companies and to achieve a better accounting. This shift in accounting norms was 
called the K-project. One of the regulations, K3, contains a practically new valuation method 
in Sweden, which is the component depreciation. Component depreciation will result in that 
companies report in a clearer way what is happening in the business. In this way it achieves a 
more accurate picture. The method has been well debated and criticized, mainly because the 
cost is very high for such a small benefit, but also because component depreciation does not 
seem to contribute to an improved reporting. The real estate industry is the most vulnerable 
sector, as they have many properties to consider which will result in even more components.  
 
The purpose of this study is to investigate if the component depreciation as an asset valuation 
method has contributed to a more accurate picture of reality. To measure this, we have chosen 
to conduct interviews in which we collect opinions about the method. We interviewed five 
public real estate management companies and five auditors about what they think about the 
component depreciation. 
 
The results we have produced are that opinions differ. All respondents agree that the 
component depreciation theoretically contribute to a more accurate picture, but not always 
practically. We can interpret a pattern. If real estate management companies from the 
beginning has made a thorough and well-made transition and has come further in the process 
today, they also sees the value of the method. For auditors, it is difficult to interpret any 
pattern, more than that the auditors opinions may be influenced by the environment. 
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Sammanfattning 
 
Företag ska i de finansiella rapporterna delge en rättvisande bild. Bokföringsnämnden 
bestämde sig för att förändra de redovisningsregelverk som gällde för att förenkla för de 
svenska företagen samt för att uppnå en bättre redovisning. Denna skiftning i normgivningen 
kom att kallas K-projektet. Ett utav regelverken K3 innehåller en praktiskt ny 
värderingsmetod i Sverige, vilket är komponentavskrivning. Komponentavskrivning ska 
resultera i att företag redovisar på ett tydligare sätt vad som händer i verksamheten och på så 
vis ska den uppnå en mer rättvisande bild. Metoden har blivit väl omdiskuterad och kritiserad, 
främst för att kostnaden är väldigt stor till en så liten nytta. Komponentavskrivning anses 
heller inte bidra till en förbättrad redovisning, enligt kritikerna. Fastighetsbranschen är den 
mest utsatta branschen då de har många fastigheter att beakta, vilket resulterar i en stor mängd 
komponenter.  
 
Syftet med denna studie är att studera om komponentavskrivning som 
tillgångsvärderingsmetod har bidragit till en mer rättvisande bild av verkligheten. För att 
kunna mäta detta har vi valt att genomföra intervjuer där vi har samlat in åsikter om metoden. 
Vi har intervjuat fem allmännyttiga fastighetsbolag och fem revisorer om vad de tycker om 
komponentavskrivning.  
 
De resultat vi fått fram är att åsikterna skiljer sig åt. Samtliga är överens om att 
komponentavskrivning rent teoretiskt bidrar till en mer rättvisande bild, men inte i praktiken i 
lika stor utsträckning. Vi kan uttyda ett mönster i att de fastighetsbolag som från början har 
gjort en grundlig och välarbetad övergång och som har kommit längre i processen idag, ser 
värdet med metoden. För revisorerna är det svårt att uttyda något mönster, mer än att 
revisorernas åsikter kan tänkas vara påverkade av omgivningen.   
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1 Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer en bakgrund att presenteras vilken kommer ligga till grund 
för en problemformulering. Denna problemformulering kommer sedan att leda fram till vårt 
syfte och till vår forskningsfråga. En avgränsning och en disposition över resterande kapitel 
kommer att beskrivas.  
 

1.1 Bakgrund 
 
År 2004 började Bokföringsnämnden upprätta heltäckande allmänna råd för olika 
företagsstorlekar, benämnt Kategoriseringsprojektet eller K-projektet. 
Kategoriseringsprojektet består av fyra olika regelverk, vilka är K1-K4 (Eriksson 2012; 
Bokföringsnämnden 2016a). Ytterligare rekommendationer på redovisningsområdet är 
utgivna av Rådet för finansiell rapportering, RFR 1 och RFR 2 (Rådet för finansiell 
rapportering u.å.). I de olika regelverken och rekommendationerna förespråkas skilda metoder 
i hur man ska värdera sina tillgångar i företag. Regelverket K2 lämnar upplysning om att en 
tillgång ska skrivas av per hel enhet och inom K4 förespråkas marknadsvärde (Srf 
Redovisning 2016; Rindstig 2013). Ett utmärkande sätt att värdera sina tillgångar på uttrycks i 
K3-regelverket, då det är ett krav att dela upp tillgångar i komponenter, det vill säga nyttja 
komponentavskrivning (Pramhäll & Drefeldt 2013; Norberg 2014). I RFR 2 finns valet 
avskrivning per hel enhet och även ett undantag från komponentavskrivning (PwC 2014a).   
 
Bokföringsnämndens K3-regelverk implementerades i årsskiftet 2013/2014. Denna förändring 
har främst haft en påverkan på större företag1 och komponentavskrivning specifikt har främst 
haft en påverkan på fastighetsförvaltande2 företag (Eriksson 2012; Eriksson 2013; Rindstig 
2011; Norberg 2014; KPMG 2013). Komponentredovisning är inget nytt begrepp inom 
redovisningen (Gilliland 1980). Det kom dock inte att praktiskt implementeras i någon större 
utsträckning i Sverige förrän regelverket K3 blev obligatoriskt den 31 december 2013 
(Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). Det som skiljer sig från tidigare avskrivningsmetod är 
att nu ska företagen dela upp sina tillgångar i komponenter och göra en avskrivning för varje 
komponent, i jämförelse med tidigare då man endast skrev av per hel enhet (Srf Redovisning 
2016). Nordlund (2004) beskriver olika steg som ska tas i beaktande vid 
komponentavskrivning, nämligen att det redovisade värdet för varje tillgång ska delas upp i 
huvudbeståndsdelar, så kallade komponenter. För samtliga komponenter ska det sedan tas 
fram ett avskrivningsbart belopp och beräkna livslängden för varje enskild komponent. 
Utifrån detta kommer man få fram en avskrivning (Nordlund 2004). 
 
Anledningen till att metoden komponentavskrivning infördes i det svenska regelverket K3 är 
främst för det ska ge en mer rättvis och korrekt bild av verkligheten genom att 

                                                 
1 1 kap. 3 § p. 4 ÅRL: Större företag: företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 50,  

b) Företagets redovisade balansomslutning har vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 40 miljoner kronor,  

c) Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 80 miljoner kronor (ÅRL 1995:1554). 

2 En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring 
(Pramhäll 2012).  
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komponentavskrivning ger ett mer rimligt avskrivningsförfarande. (Nordlund 2004; Rindstig, 
Hävrén & Hansson 2014; Norberg 2014). Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) beskriver 
att de är övertygade om att komponentavskrivning som metod, i jämförelse med avskrivning 
per helt enhet, ger en bättre bild av företagets resultat och ställning. Det som gör att 
komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild av verkligheten, menar Hellman, Nordlund 
och Pramhäll (2011) är en kombinerad effekt utav att komponentbyten aktiveras i 
balansräkningen och att de sedan skrivs av på ett bättre sätt. Värderingsregeln i K3 innebär att 
betydande mer kapital kommer att tillgångsföras jämfört med tidigare, genom att det är lättare 
att knyta underhållsutgifter och förbättringsutgifter till väsentliga komponenter än till en hel 
enhet (Rindstig 2013). Trots denna positiva inställning till komponentredovisning finns det 
även de personer som ställer sig väldigt kritiska till konceptet (Hellman, Nordlund & 
Pramhäll 2011; Castellum 2010). Det kom exempelvis in många kritiska remissvar under 
remissversionen gällande komponentansatsen i K3:s kapitel om materiella 
anläggningstillgångar. Framförallt från företrädare för fastighetsbolag (Hellman, Nordlund & 
Pramhäll 2011). Ett tydligt exempel är Castellum (2010), ett fastighetsförvaltande företag som 
skickade in remissvar till Bokföringsnämnden, där företaget uttryckte sin missnöjdhet:  
 

Castellum ställer sig starkt kritiskt till det föreslagna kravet på komponentavskrivning, 
vad gäller fastigheter och anser att skallkravet måste tas bort. Fastigheter är komplexa 
tillgångar, bestående av en mängd olika delar. Införandet av komponentavskrivning 
skulle bli mycket administrativt betungande.  

 
(Castellum 2010 s.1-2)  

 
Anledningen till att fastighetsbranschen har blivit så väl omdebatterad i media är en 
konsekvens av att fastigheters komponenter är många (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). 
Om ett fastighetsbolag till exempel äger 500 fastigheter och man utgår ifrån att varje fastighet 
består utav tio komponenter, har vi nu 5000 avskrivningsobjekt att beakta vid redovisningen 
(Rindstig 2011). Detta resulterar i 5000 bedömningar som ska göras varje år, avseende såväl 
livslängd som restvärde (Castellum 2010). Denna process är speciellt komplicerad i 
implementeringsfasen, då alla befintliga fastigheter ska omräknas i nya komponenter 
(Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Omräkningen vid första tillämpningen får inte ske 
retroaktivt utan alla materiella anläggningstillgångar som ska delas upp på komponenter ska 
delas upp vid tidpunkten för övergången (Pramhäll & Drefeldt 2013). Ett omräkningsarbete 
som detta resulterar i merarbete och en större administrativ börda för många fastighetsbolag 
(Rindstig 2013; Eriksson 2013). En övergång till K3 innebär en stor förändring från tidigare 
tillämpad värderingsmetod. Bedömningen vid implementeringen och även i senare arbete, 
kommer att bli både tidskrävande och kommer att engagera mer personal i 
redovisningsarbetet (Norberg 2014). 
 

1.2 Problematisering 
 
De val som företagen har fått ta ställning till för att komma fram till det mest optimala 
regelverket för sin verksamhet har inte varit det lättaste (Lennartsson 2016; Drefeldt 2015a; 
Bengtsing 2013). Först och främst avgör företagets storlek vilket regelverk de kan tillämpa 
(Bengtsing 2013). I de olika regelverken finns det även valmöjligheter i exempelvis hur man 
väljer att värdera sina tillgångar, vilket kan påverka företag i deras val av regelverk. När det 
förekommer olika tillgångsvärderingar kan detta ses som en problematik i sig. Företag kanske 
inte väljer det mest optimala regelverket för verksamheten för att de vill undgå en viss 
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tillgångsvärdering. Detta har varit fallet för en del företag som valt bort regelverket K3 just 
för att undvika att tillämpa metoden komponentavskrivning i sin tillgångsvärdering 
(Lennartsson 2016). Det som lagen för redovisning antyder är att företagets redovisning ska 
visa på en så trovärdig och korrekt bild av verkligheten som möjligt (Nilsson 2014; ÅRL 
1995:1554; BFL 1999:1078). För att kunna uppnå detta ligger det i företagets ansvar att 
tillgodose det regelverk som bäst lämpar sig för verksamheten och överensstämmer med hur 
företaget faktiskt väljer att redovisa (Rindstig 2013; Drefeldt 2015b). 
 
Enligt Eriksson (2013) är fastighetsbranschen ett område som det har debatteras mycket om 
inför valet av regelverk. Han poängterar att äger ett fastighetsföretag en eller flera fastigheter 
bör de vara extra noga i sitt val (Eriksson 2013). Valet av regelverk kommer att leda till 
skillnader i sättet att redovisa mellan företag och inom företag. Hur stora dessa skillnader 
kommer att bli för det enskilda företaget beror på hur företaget redovisade tidigare (Pramhäll 
& Drefeldt 2013). För fastighetsbolagen som väljer att tillämpa regelverket K3 kommer det 
medföra stora skillnader i sättet att redovisa, jämfört med det tidigare tillvägagångssättet 
avskrivning per hel enhet (Eriksson 2013). Främst förekommer den största skillnaden att 
företag är tvingade att dela upp sina tillgångar i betydande komponenter (SABO 2012). Ett 
syfte med denna så kallade komponentansats är att intressenterna av årsredovisningen ska få 
en så bra bild som möjligt av en tillgång och hur tillgången faktiskt används i verkligheten 
(Eriksson 2013).  
 
En implementering av komponentansatsen medför både positiva och negativa aspekter 
(Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Det som främst betonar de positiva effekterna av 
komponentavskrivning är den teoretiska delen, med att komponentavskrivning ska ge en mer 
rättvisande bild av hur tillgången faktiskt används i verkligheten (Rindstig 2011). Företag som 
nyttjar komponentavskrivning kommer att kunna aktivera mer i balansräkningen, då det är 
lättare att knyta ett större underhåll till en specifik komponent än till en hel enhet. På sikt 
resulterar detta i att det kommer spegla en mer rättvisande balans- och resultaträkning. 
Tidigare har ofta avskrivning per hel enhet resulterat i en ojämn kostnadsbelastning på 
resultatet, vilket även har medfört att företag vidtagit åtgärder för att kunna jämna ut denna 
post. Företag kan till exempel aktivera kostnader som egentligen har varit underhåll eller 
tvärtom (Rindstig, Hävrén & Hansson 2014). De negativa effekterna av 
komponentavskrivning framförs främst av de fastighetsförvaltande företagen, där effekterna 
har varit störst. Tidigt i remissvar till förslaget om komponentavskrivning har flera 
fastighetsbolag varit väldigt kritiska till om komponentavskrivning verkligen bidrar till en 
förbättrad bild av verkligheten. Remissvaren har även behandlat den stora arbetsbörda och 
kostnad som metoden medför (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). De har starkt 
argumenterat för att förvaltningsfastigheter bör undantas från kravet på 
komponentavskrivning (Rindstig 2011). Rindstig (2011) antyder att förvaltningsfastigheter är 
av en annan karaktär än andra tillgångar, i fråga om komponentavskrivning. Han uttrycker:  
 

Komponentavskrivning är teoretiskt tilltalande och för ett industriföretags 
produktionsresurser (maskiner och byggnader) sannolikt angeläget för en god 
redovisning. Det är annorlunda för förvaltningsfastigheter, vilkas tillgångar innehas i helt 
annat syfte och där väsentlig information för läsaren av årsredovisningen är kassaflöden 
och fastighetsvärden. Där är avskrivningar en förhållandevis (en del tycker helt) 
ointressant information.  
 

(Rindstig 2011 s. 34-35). 
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Det kan ses tydligt att fastighetsbolag har varit negativa till komponentavskrivning redan från 
början. Det främsta argumentet från fastighetsbolagen menar Hellman, Nordlund och 
Pramhäll (2011) är just att kostnaden är så stor till en så liten nytta som metoden ger. De 
beskriver vidare att Bokföringsnämnden fick in remissynpunkter från nio olika företag och 
organisationer; Castellum, Far, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag (SABO), Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), 
Svenska Bostäder, Svenskt Näringsliv samt Sveriges Byggindustrier; angående 
komponentansatsen och samtliga fokuserade nästan helt på kostnaderna med denna (Hellman, 
Nordlund & Pramhäll 2011). Castellum (2010) menar till och med att nyttan är obefintlig och 
att redovisningen avseende förvaltningsfastigheter inte kommer att bli bättre. De anser att en 
avskrivning på komponenter kräver allt för många bedömningar och en allt för hög 
administrativ börda, utan att tillföra något mervärde (Castellum 2010). Lundström och 
Nordlund (2012) påpekar att det inte kommer bli enklare för fastighetsägare vid införandet av 
komponentansatsen. De menar att upprättandet av de finansiella rapporterna kräver en mängd 
antaganden och bedömningar om bland annat komponenters livslängd, vilket normalt leder till 
att den redovisade kostnaden för byggnaden blir högre (Lundström & Nordlund 2012). Vidare 
skriver Rindstig (2013) att Sverige är tämligen ensamma om att inte tillåta verkligt värde i 
redovisningen av förvaltningsfastigheter. Trots detta lyckades inte fastighetsbranschen att 
övertyga Bokföringsnämnden om en exkludering av förvaltningsfastigheter från kravet på 
komponentavskrivning (Rindstig 2013).  
 
Det har gått två räkenskapsår sedan komponentavskrivning implementerades genom 
regelverket K3. Årsredovisningarna från år 2014 och år 2015 kan därmed behöva ses som en 
prövotid, då det tar tid att faktiskt sätta sig in i vad regelverket innebär (Drefeldt 2015a; 
Lennartsson 2016). Forskning- och branschtidningar saknar en studie om 
komponentavskrivning verkligen speglar en mer rättvisande bild. Idag kan frågan ställas om 
det har blivit en mer rättvisande bild i fastighetsföretagen och om arbetsbördan har minskat 
eller om den helt enkelt har varit värd den nytta som konceptet sägs inbringa.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att studera om komponentavskrivning som 
tillgångsvärderingsmetod har bidragit till en mer rättvisande bild av verkligheten.  
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Har komponentavskrivning bidragit till att företag visar en mer rättvisande bild av 
verkligheten? 
 

1.5 Avgränsning 
 
I denna studie kommer inte samtliga skillnader mellan regelverken och rekommendationerna 
att beaktas.  
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1.6 Disposition 
 
Denna studie kommer fortsättningsvis att disponeras på följande vis. I kapitel två kommer en 
beskrivning ges på de metodval som valts och även hur studiens tillvägagångssätt kommer att 
se ut. I kapitel tre presenteras studies referensram, vilket kommer att hjälpa oss analysera den 
empiri vi får in. Studiens empiriska fakta och empiriska undersökning kommer att redogöras 
för i kapitel fyra. I kapitel fem kommer vi att analysera och diskutera studiens empiri utifrån 
den teoretiska referensramen som presenterats. Slutligen i kapitel sex framförs slutsatser vi 
kan dra utifrån undersökningen och det presenteras förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel redogörs det för studiens vetenskapliga inriktning, för att därefter komma in på 
studiens genomförande. Vidare presenteras studiens datainsamling och hur urvalet har tagits 
fram. Därefter följer en reflektion över valda källor, över studiens trovärdighet, över 
metodval och över etiskt ansvarstagande.  
 

2.1 Forskning- och undersökningsansats 
 
Denna studie har byggt på en abduktiv forskningsansats, vilket enligt Trost (2010) innebär att 
den pendlar mellan att gå från teori till empiri. Vidare beskriver Alvesson och Sköldberg 
(2008) att abduktion är en växelverkan mellan deduktiv och induktiv forskningsansats. En 
deduktiv forskningsansats utgår från teori som man sedan vill testa i empirin. En forskare som 
istället väljer en induktiv forskningsansats kommer att praktiskt samla in empiri för att sedan 
bilda en teori av detta (Bryman & Bell 2015; Alvesson & Sköldberg 2008). I denna studie har 
vi utgått från den teori och kunskap som finns på området, vilket tyder på en deduktiv ansats. 
När vi sedan har valt att samla in material från personer om deras åsikter kring 
komponentavskrivning bidrar detta till ny information inom området. Därmed råder en 
induktiv ansats. I studien tillämpas således en parallell skiftning mellan en deduktiv och en 
induktiv ansats, vilket ligger till grund för den abduktiva ansatsen.  
 
En kvalitativ ansats har varit utgångspunkten i denna studie. En kvalitativ studie handlar 
vanligtvis om egenskaper hos det som man undersöker, om att förstå komplexa situationer 
och om beteenden (Rienecker & Stray Jørgensen 2008; McMillan & Weyers 2010; Trost 
2010). I valet av forskningsstrategi är det viktigt att ta hänsyn till att den ansats som man 
använder kommer att avgöra hur man praktiskt ska agera då man undersöker en social 
verklighet (Bengtsson, Hjorth, Sandberg & Thelander 1998). I denna studie lämpar sig en 
kvalitativ studie då vi fört en fördjupad diskussion kring om komponentavskrivning har gett 
en mer rättvisande bild av verkligheten, i form av semistrukturerade intervjuer.  
 

2.2 Studiens genomförande 
 
Vi fann tidigt ett intresse för komponentavskrivning, vilket kom att utvecklas i det första 
skedet av studien med att söka fram relevant litteratur. Intresset för komponentavskrivning 
utvidgades ur denna litteratursökning till att även betrakta regelverket K3 och 
fastighetsbranschen. Litteratursökningen genomfördes i sökmotorn Summon, vilket vi fått 
tillgång till via Högskolan i Borås. Sökningarna bestod exempelvis av: component 
depreciation, komponentavskrivning, IFRS, IFRS for SME:s, principles versus rules. Vidare 
sökte vi fram information via webbsidor och branschtidningar för att kunna fördjupa oss i 
ämnet. Genom denna litteratursökning kunde vi skriva det inledande kapitlet till studien. Vi 
gick vidare med att söka djupare i ämnet. Denna grundliga litteratursökning ledde fram till 
studiens referensram och empiriska fakta.  
 
För att kunna mäta om komponentavskrivning gett en mer rättvisande bild har vi utgått från 
åsikter och uppfattningar om komponentavskrivning. Dessa åsikter och uppfattningar har vi 
kunnat samla in via utförda intervjuer med fastighets- och revisionsbranschen. För att få fram 
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relevanta fastighetsbolag att intervjua valde vi att genomföra en enklare dokumentanalys på 
årsredovisningar för att se om de använder sig av K3. I årsredovisningen valde vi att fokusera 
på avsnitt som fastighetsvärdering, grundläggande principer eller i notsystemetet för 
materiella anläggningstillgångar. För att få kontakt med relevanta revisorer valde vi i första 
hand att utgå från kriterierna: avstånd, kunskap hos revisorn och kontakttillgång. Vi 
kontaktade revisorer vi funnit i diskussionsforum, vårt egna kontaktnät, samt sökningar på 
större revisionsbolag.   
 
I studien har fem intervjuer med revisorer och fem intervjuer med fastighetsbolag genomförts. 
För att kunna fånga den intervjuades ståndpunkter och åsikter valdes semistrukturerade 
intervjuer på dennes kontor för att även få en personlig kontakt med den intervjuade. För att 
underlätta i senare steg av genomförandet av studien valde vi att spela in de intervjuer vi 
genomfört. Under intervjun fördes även anteckningar för att inte riskera något bortfall av 
datamaterial. I utformningen av intervjufrågorna (se appendix 1 och 2) användes öppna och 
enkla frågor för att kunna få djupare svar, men samtidigt har några av frågorna varit mer 
slutna där vi efterfrågat ett mer specifikt svar. Frågorna har snarare varit åsiktsbaserade än 
faktabaserade då vi efterfrågat intervjupersonens uppfattningar och åsikter om ett specifikt 
fenomen. I framtagningen av intervjufrågorna beaktade vi flera etiska aspekter, såsom att 
frågorna inte skulle vara ledande, mångtydiga eller vara kränkande för personen som svarade. 
Dessa etiska aspekter benämns utav Bryman och Bell (2015). Under själva intervjun försökte 
vi att inte sväva ut för långt från ämnet, utan vi försökte att hålla oss till syftet för att senare 
förenkla i kodningen och sammanställning av informationen vi fått in. När intervjuerna 
genomfördes var vi två personer som var delaktiga under tillfällena, vilket var en trygghet.  
 
Vid kodningen av det insamlade intervjumaterialet har vi båda varit delaktiga. Vi började hela 
kodningsprocessen med att bestämma olika färger för olika ämnen. Därefter utförde vi 
kodningen var och en för sig, för att senare jämföra resultat. Utifrån de olika färgerna i 
kodningen kunde vi ta fram övergripande teman till de två intervjugrupperna i 
sammanställningen. För fastighetsbolagen blev dessa: implementering, arbetsprocess, 
anledningar till komponentavskrivning och åsikter kring komponentavskrivning. Teman för 
revisorer var av likvärdig karaktär, dessa var: kunder, arbetsprocess, anledningar till 
komponentavskrivning, första tankar kring komponentavskrivning och åsikter kring 
komponentavskrivning. Efter att sammanställningen av intervjuerna var gjord, kunde den 
skrivna referensramen användas för att analysera denna och för att kunna dra slutsatser utifrån 
den.  
 

2.3 Datainsamling 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) gör en åtskillnad på primär- och sekundärdata. 
Primärdata är en direkt data som författaren själv samlar in, medan sekundärdata är en 
indirekt data som redan finns insamlat när författaren startar studien (Eriksson & 
Wiedersheim 2014). Vidare uttrycker Booth, Colomb och Williams (2004) att primärdata kan 
ses som en förstahandskälla eller ”rådata” och att sekundärdata som en andrahandskälla. 
Primärdata kan bestå av svar från respondenter, observationer och mätningar. Sekundärdata 
samlas istället in från böcker, forskningsrapporter, artiklar, register, databaser, arkiv och 
dokument (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014; Booth, Colomb & Williams 2004). Studien 
har behandlat insamling av både primär- och sekundärdata. Genom intervjuerna har vi fått in 
primärdata. Sekundärdata har vi samlat in genom litteratursökningar till studiens referensram 
och empiriska fakta. Den information som vi har fått av den insamlade sekundärdatan är 
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nödvändig och väsentlig för studien eftersom den skapar en förståelse för ämnet. Då större 
delen av sekundärdatan behandlat fenomenet komponentavskrivning och rättvisande bild, är 
studien empiriskt betungande. Detta kan bero på att informationen är relativt ny och behöver 
redovisas som en bakgrund till ämnet.  
 

2.4 Urval 
 
Då vi har genomfört intervjuer på två olika målgrupper, fastighetsbolag och revisorer, har vi 
två olika urvalsgrupper att ta hänsyn till. I sökandet av fastighetsbolag valde vi att göra en 
begränsning till att endast beakta fastighetsföretag vilka är medlemmar i 
intresseorganisationen SABO. SABO är en bransch- och intresseorganisation för 300 
allmännyttiga bostadsföretag i Sverige, vilken ska bistå med rådgivning, konsultstöd, 
utbildningar, nätverk och information till medlemsföretagen (SABO 2016a). Vi utgick från 
medlemslistor från SABO:s hemsida, där det för varje län i Sverige fanns en lista med de 
fastighetsbolag som är kommunala (SABO 2016b; SABO 2016c). Ytterligare en begränsning 
behövdes göras, denna gång en geografisk begräsning till Västra Götalands län och Hallands 
län, då vi beaktade aspekterna tid och kostnad. Utifrån dessa fastighetsbolag har vi gjort ett 
bekvämlighetsurval där vi kontaktat de företag vilka ligger närmast oss geografiskt sätt. Ett 
bekvämlighetsurval är ofta framträdande inom forskningsområdena ekonomi och 
management (Bryman & Bell 2015). Studies urval är därmed större närliggande kommunala 
fastighetsbolag vilka redovisar komponentavskrivning inom Västra Götalands län och 
Hallands län. I steget att kontakta revisorer har vi fått beakta aspekterna tid och kostnad. Vi 
har kontaktat olika revisionsbyråer och frågat om intresse och kunskap kring K3 och kunskap 
om fastighetsbolag. De revisorer som ingår i urvalet bestod av personer som för tillfället har 
varit tillgängliga och visat sitt intresse för studien.  
 
En fråga vi kan ställa oss när studien är genomförd, är om det räckte med tio intervjuer. Trost 
(2010) diskuterar kring hur många intervjupersoner som är lämpligt i en kvalitativ studie. 
Detta, menar han, varierar beroende på hur mycket tid man kan avsätta i studien och vilken 
kostnad man beräknas ha. Trost (2010) påpekar att ganska få intervjuer är att föredra, kanske 
en begränsning till fyra eller fem stycken. Alltför många intervjuer kan göra att det insamlade 
materialet blir ohanterligt och att man inte klarar av att få en överblick över materialet eller att 
man missar viktiga detaljer som förenar eller som skiljer intervjupersoner åt (Trost 2010). Vi 
ansåg att den information vi behövde skulle kunna samlas in under dessa tio intervjuer. När 
fyra intervjuer per urvalsgrupp hade genomförts kände vi en mättnad i de åsikter vi fått ta del 
av. Därmed ansåg vi att tio intervjuer var optimalt för studien.  
 

2.5 Källkritik 

2.5.1 Allmänt om källkritik 
 
Enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) utgår källkritik generellt som ett 
kritiskt förhållningssätt till informationskällor. Vidare framför Thurén (2013) att källkritik 
handlar om att granska fakta, att ta reda på vad som är sant och sannolikt samt att det finns en 
trovärdighet i källorna (Thurén 2013). När man kritiskt ska granska och bedöma en källas 
tillförlitlighet är det vissa aspekter som är viktiga att beakta. Dessa aspekter skrivs och 
benämns på flera sätt i olika metodböcker, men de kan behandlas på liknande sätt (Thurén 
2013; Ejvegård 2009; Backman et al. 2012). Denna studie har utgått ifrån de olika aspekter 
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som beskrivs av Thurén (2013), vilka är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. I 
andra ord betyder dessa aspekter att källan ska vara det den påstår sig för att vara, att 
eftersträva närhet mellan händelse och källans uppkomst, att källan ska vara självständig och 
inte ett referat av någon annan, samt att källan inte ska vara påverkad av författarens egna 
åsikter och intressen utan att källan ska vara partisk (Thurén 2013). Dessa fyra aspekter har 
varit en utgångspunkt när vi värderat och granskat källor i denna studie.  
 

2.5.2 Artiklar 
 
Artiklar har utgjort en informationskälla som ligger till grund för denna studie. I denna studie 
har både vetenskapliga artiklar och artiklar från olika svenska branschtidningar beaktats. 
Fokus i branschtidningar har dels varit att studera artiklar från den period som K3 och 
komponentredovisning var högst på agendan för företagen som påverkades av de nya 
reglerna, vilket är i linje med Thuréns (2013) aspekt om tidssamband. Artiklar har även 
beaktats från nutid, då komponentavskrivning fortfarande är aktuellt. För branschartiklarna 
har vi beaktat ämneskunnighet och utgivande förlag. Vi har exempelvis använt oss av 
revisorer och redovisningsspecialister från kända bolag samt tidningen Balans. Författarna vi 
har refererat till har ofta återkommit i andra artiklar samt att några av dem har varit med i 
upprättningen av K-regelverken. De vetenskapliga artiklar som har använts är främst från det 
internationella området, såsom IFRS. För att kontrollera dessa källor har en ”peer-review”-
avgränsning gjorts för att se att de är av en vetenskaplig karaktär och att den är granskad av en 
expert på området (Backman et al. 2012). Inom områden som komponentavskrivning, K-
projektet och dess regelverk har det inte resulterat i så många vetenskapliga artiklar, eftersom 
dessa områden ofta är specifikt för Sverige.  
 

2.5.3 Litterära verk 
 
Den litteratur som har använts i studien berör främst metod, teori och fördjupning inom 
redovisningsområden. Med teorilitteratur menas den litteratur som använts i beskrivningen av 
de tre valda teorierna i studiens referensram. Materialet är skrivet i samtid med att teorierna 
uppkom, vilket kan jämföras med Thurens (2013) tidssamband. Både metod- och 
redovisningsområdet är relativt uppdaterade och aktuella, vilket har lett till att vi i denna 
studie försökt att förhålla oss till nyare upplagor, vilket också är i linje med Thurens (2013) 
resonemang om tidssamband. Litteraturen är skriven av framträdande ämneskunniga 
författare som ständigt återkommer i aktuella publikationer. I val av litterära verk har vi även 
tagit hänsyn till vilket förlag som har publicerat litteraturen. De förlag vi har valt att beakta är 
främst Studentlitteratur AB och Liber AB, vilka är välkända och stora.  
 

2.5.4 Offentliga dokument 
 
Offentliga dokument har varit en viktig del i denna studie och har beaktats flitigt i studien, 
främst i avsnittet empirisk fakta. De dokument som har behandlats är exempelvis lagar, 
allmänna råd och rekommendationer utgivna av myndigheter och organisationer samt 
årsredovisningar för de företag som varit aktuella för denna studie. Offentliga dokument har 
enligt Friberg (2012) granskats och utretts innan publicering, vilket höjer tillförlitligheten på 
lagar, allmänna råd och rekommendationer.  
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2.5.5 Webbkällor 
 
I denna studie har en del av informationsflödet bestått av webbkällor. Detta har vi ansett vara 
av betydande värde för studien då det tillfört grundläggande förståelse för ämnet. Det är 
centralt vid användning av webbkällor att kunna bedöma trovärdigheten i det material vilket 
man söker fram (Thurén 2013). Idag publiceras extrema mängder information på internet, det 
är mycket som är irrelevant och inkorrekt samt av en opartisk karaktär. Det är även svårt att 
veta vem det är som har skrivit och publicerat informationen (Backman et al. 2012). Vidare 
framför Backman et al. (2012) att en stor del av det som finns på internet saknar en facklig 
granskning. Därmed är trovärdigheten av största vikt när man beaktar källor från internet. De 
webbkällor som använts i denna studie är hämtade främst från myndigheters hemsidor 
(Bokföringsnämnden, Skatteverket), bransch- och intresseorganisationer (FAR, SABO) samt 
olika revisionsbolag (EY, KPMG, PWC). Framför allt har vi ansett att den information som är 
hämtad från Bokföringsnämndens och Skatteverkets hemsida har en stor tillförlitlig karaktär 
eftersom sidorna ständigt uppdateras. Material som har hämtats från bransch- och 
intresseorganisationer samt olika revisionsbolag har beaktats med stor varsamhet och har 
nyttjats för att få en större förståelse för ämnet. 
 

2.6 Metodreflektion 
 
Det finns flera metodval vi hade kunnat göra i denna studie. Några funderingar har varit att 
använda oss av enkäter eller att använda oss utav fokusgrupper. Intervjuer och fokusgrupper 
fokuserar mer på personliga uppfattningar och intryck, vilket inte hade framkommit på samma 
sätt i en enkätstudie (Bryman & Bell 2015). Enkäter hade kunnat ge oss svar från fler 
respondenter men i denna studie ville vi få djupare svar. En intervju och en fokusgrupp är mer 
till för förståelse av ett fenomen (Bryman & Bell 2015). Vi ansåg att fokusgrupper hade krävt 
fler deltagare. Enligt Bryman och Bell (2015) kan deltagare i fokusgrupper vara svåra att få 
tag i, svårt med att få dem att deltaga samt att de kunde varit svårt att samtliga skulle vara 
tillgängliga specifika tider. Enligt vår uppfattning var en intervju av en enklare och bättre 
karaktär för att få fram de svar som vi efterfrågat i denna studie och till denna studies syfte. 
Det fanns för- och nackdelar med alla de tre nämnda metoderna. Vi ansåg dock att intervjuer 
var det mest lämpliga valet, med koppling till studiens syfte och forskningsfråga.  
 
Det finns tre olika intervjuer; en strukturerad, en semistrukturerad och en ostrukturerad 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Den strukturerade intervjun brukar kallas för en 
kvantitativ intervju, vilken speglar en forskares intressen (Bryman & Bell 2015). Vi ville dock 
kunna fånga in alla synpunkter intervjupersonen hade, även det som eventuellt inte våra 
frågor kunde svara på. I en kvalitativ intervju är nämligen intresset riktat mot den intervjuades 
ståndpunkter (Bryman & Bell 2015). Vi eftersträvade djupare och mer innehållsrika svar från 
intervjupersonen, vilket ofta utmärks i en kvalitativ intervju, där enkla och raka frågor leder 
till komplexa svar och ett rikt intervjumaterial (Trost 2010). Anledningen till varför vi valde 
en semistrukturerad intervju framför en ostrukturerad kan förklaras genom att vi ville ha en 
struktur på intervjufrågorna så att de blev någorlunda likt mellan intervjupersonerna. En 
ostrukturerad intervju kunde nämligen blivit väldigt olik en annan ostrukturerad intervju. Det 
fanns även för- och nackdelar med att vi valde en personlig intervju framför en 
telefonintervju. Vi ville komma åt den personliga kontakten för att även kunna se reaktioner 
och gestikuleringar. Vi ansåg att en telefonintervju hade sparat tid, men att transkriberingen 
hade blivit betydligt svårare.  
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Anledningarna till att vi valde att intervjua kommunala fastighetsbolag är flera. Vi bedömde 
att åsikterna kring komponentavskrivning som metod inte skulle skilja sig märkvärt åt mellan 
privatägda och kommunalägda bolag, då kommunala bolag ska driva sin verksamhet enligt 
affärsmässiga principer (SABO 2016d; Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag). Sedan 1990-talet har gränsen mellan offentlig och privat sektor blivit allt 
mindre tydlig. Utvecklingen i Sverige under de senaste årtiondena har lett till att det har blivit 
allt vanligare att offentliga och privata företag verkar på samma marknad i en direkt 
konkurrens mot varandra. En stor del av den kommunala näringsverksamheten bedrivs idag i 
bolagsform, främst genom aktiebolag. Privata företag är inte alltid positiva över detta, då de 
kan tycka att kommunala företag kan snedvrida konkurrensen på marknaden i vissa fall 
gentemot de privata bolagen (Svenskt näringsliv 2006). För att undvika att snedvrida 
konkurrensen på fastighetsmarknaden kräver lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag att kommunala bolag ska driva sin verksamhet enligt affärsmässiga 
principer, trots att kommunallagens (1991:900) 2 kap. 7 § och 8 kap. 3c § förbjuder detta (Lag 
2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag; SABO 2016d). Det vi kan tänka 
oss är att ägarstrukturen skiljer sig åt mellan privata och kommunala bolag. Ett kommunalt 
bolag ägs ofta av en kommun och ett privat bolag ägs av privata föreståndare (Sveriges 
kommuner och landsting u.å.; Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag). Finansieringen kan även den tänkas skilja sig åt emellan de båda bolagen, 
då ett kommunalt bolag kan bli belånade av kommunen medan bolag som drivs av privata 
föreståndare söker finansiering även på andra håll. Genom att finansieringen och 
ägarstrukturen kan se ut på olika sätt kan detta även tänkas påverka vilka intressenter 
företaget har. Utifrån dessa faktorer kan vi tänka oss att den nytta som går att urskilja med 
metoden komponentavskrivning kan skilja sig åt, med tanke på olika intressenters syn på 
nyttan, men inte i någon stor skala. Detta är faktorer vi har beaktat, men som vi inte tror har 
en stor påverkan på vad fastighetsbolagen faktiskt tycker om komponentavskrivning. Det har 
valt regelverket K3 på samma grunder. Anledningen till att vi har valt att intervjua företag 
från organisationen SABO är främst bekvämlighet men även att de har varit med i 
diskussioner från olika branschtidningar. De anses även ibland vara ”normgivare” på 
komponentavskrivningsområdet, då de har gett ut en vägledning för bolag som ska redovisa i 
komponenter (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013).  
 
Intervjuerna med de auktoriserade revisorerna kan i efterhand ifrågasättas om det var det bästa 
möjliga urval till denna typ av studie. Ett alternativ kan istället vara att kontakta privata 
fastighetsbolag och se om deras uppfattningar skiljer sig åt jämfört med de kommunala 
fastighetsföretagen. Däremot är det enligt vår uppfattning att revisorerna har bidragit till en 
god förståelse av komponentavskrivning, både hur metoden har uttryckt sig inom 
revisionsområdet men även inom fastighetsbolagen. Det har varit av intresse att studera 
revisorers åsikter eftersom de ständigt arbetar med regelverk. Deras arbete kräver nämligen att 
de är uppdaterade och att de snabbt kan hantera förändringar, då det krävs att de ska vara 
insatta i verksamheten i fråga (ABL 2005:551). Revisorers kunder kan ofta ställa frågor om 
hur de ska gå tillväga och då får revisionsbolagen agera som rådgivare. Bortsett från denna 
rådgivande roll, ses revisorer som en utomstående part till fastighetsbolagen, då de inte 
arbetar aktivt inom dessa företag. En aspekt vi har tagit hänsyn till är att revisorer kan påverka 
sina kunder i dess åsikter. De fastighetsbolag vi valde att intervjua har revisorer från andra 
byråer än de revisorer som vi valde att intervjua.  
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2.7 Etiskt ansvarstagande 
 
Inför intervjuerna skickade vi ut ett informationsblad i mailformat till deltagarna där vi 
beskrev syftet med intervjun, syftet med studien och allmänt om hur intervjun skulle gå till. 
Detta gjordes i syfte att undvika missförstånd, vilseledande information samt eventuell skada 
för deltagare (Bryman & Bell 2015). I mailet frågade vi efter samtycke om att medverka 
vilket de godkände när de accepterade att deltaga. Vi har försökt att inte undanhålla någon 
information som kan vara till betydelse för deltagarna, genom att vi även gav ut våra 
kontaktuppgifter i de mail vi skickade.  
 
I de intervjuer som har genomförts har vi valt att röstinspela dialogen. Vi har haft en grundlig 
diskussion om detta. En ljudinspelning kunde bidra till att intervjupersonerna kunde bli 
nervösa eller undvikt att säga vissa saker (Trost 2010). Men att inte röstinspela intervjun 
kunde lett till att vi istället missat att anteckna viktiga delar. Detta var några av de faktorer vi 
hade under diskussion och beaktande. Vi kom fram till att fördelarna med en ljudinspelning 
övervägde nackdelarna. Vi tillfrågade varje intervjuperson om de skulle acceptera att vi 
spelade in intervjun och i de fall intervjupersonen svarade nej tog vi hänsyn till detta.  
 
Vi har även tagit hänsyn till att vi har kunnat påverka intervjupersonerna på olika sätt. Under 
intervjuerna har vi försökt att undvika att påverka deltagaren i deras sätt att framföra sina 
åsikter och uppfattningar, genom att inte delge våra egna intressen och åsikter eller att styra 
frågor mot ett specifikt svar. Vi har försökt att vara opartiska till alla deltagare. Genom att 
påverka eller styra respondenten på något vis hade kunnat leda till att det insamlade materialet 
från intervjuerna blivit påverkade och vilseledande (Bryman & Bell 2015).   
 
Ytterligare en etisk fråga som har beaktats kring intervjupersonerna var anonymitet och om vi 
fick nämna deras eller företagets namn i uppsatsen. Detta har också varit en viktig fråga som 
vi har haft under diskussion och som vi har beaktat genom att inte nämna några namn eller 
företags namn i vår text, då vi inte ansåg att dessa namn skulle påverka vårt resultat eller 
tillföra något mervärde till arbetet. Vid sammanställningen av empirin har intervjupersonerna 
tilldelats fiktiva namn, för att underlätta läsningen. Dessa fiktiva namn är påhittade och vår 
ambition är att vår sammanställande text inte ska kunna kopplas till en specifik person eller 
till ett specifikt företag.  
 

2.8 Bedömning av studiens trovärdighet 
 
En bedömning av en studie handlar egentligen om huruvida rätt fenomen undersöks på rätt 
sätt. Två metodbegrepp som ständigt nämns i metodlitteraturen är reliabilitet och validitet, 
vilka försöker mäta denna korrekthet (Ekengren & Hinnfors 2012). I en beaktning av 
begreppen och dess betydelse blir det påtagligt att det inte lämpar sig att utgå från dessa i en 
kvalitativ studie. Ett alternativ kan vara att använda sig av begreppet trovärdighet, vilket 
försöker bedöma kvaliteten på studien. Lincoln och Guba var de som fastställde 
trovärdighetsbegreppet för att kunna beskriva och bedöma en studie med kvalitativ inriktning 
(Kristensson 2014).  
 
Trovärdighetsbegreppet innehåller fyra kriterier vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse (Bryman & Bell 2015). Med tillförlitlighet 
menas att sammanställningen av det insamlade intervjumaterialet ska vara pålitligt, det vill 
säga i vilken utsträckning de tolkningar vi har gjort är grundade i det insamlade materialet 
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eller med andra ord hur sant resultatet är (Kristensson 2014). För att öka tillförlitligheten i 
denna studie har vi båda två analyserat och tolkat det intervjumaterial som samlats in. Det 
färgas inte lika lätt utav en persons förståelse av texten. Vi har även använt oss utav ett 
varierat urval, i form av revisorer och fastighetsbolag. Överförbarhet är ett begrepp vilket 
handlar om i vilken grad de resultat vi får från vår studie kan vara överförbara och gällande i 
en annan situation eller vid en annan tidpunkt (Bryman & Bell 2015; Kristensson 2014). Ett 
sätt att stärka överförbarheten i denna studie kan vara att bifoga en djupare beskrivning av 
intervjupersonerna, något vi inte kan utföra då vi har beaktat anonymitet i denna studie. 
Pålitlighet är ett begrepp som handlar om hur pålitlig studien är, det vill säga hur pålitlig vår 
process är för att komma fram till ett resultat, men även hur pålitligt detta resultat är över tid 
(Bryman & Bell 2015; Kristensson 2014). Under arbetets gång har vi haft regelbundna 
handledarmöten där vi kunnat opponera och granska varandras examensarbeten, vilket leder 
till att processen blir behandlad med en viss grad av pålitlighet och trovärdighet. Enligt 
Bryman och Bell (2015) syftar begreppet konfirmering eller bekräftelse på att studien ska 
undvika forskarens personliga värderingar i de delar av studien där de inte får finnas. Studien 
ska alltså uppnå en viss objektivitet (Bryman & Bell 2015). Detta har vi beaktat i denna studie 
då vi har försökt att undvika att påverka intervjupersonen under intervjutillfällena, men även i 
sammanställningen.  
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3 Referensram 
 
I detta kapitel kommer först teorier att behandlas. Teorierna som kommer att presenteras är 
förtroendeteorin, intressentteorin och institutionell teori. Därefter kommer forskning som kan 
kopplas till de valda teorierna att framföras. Dessa avsnitt tillsammans kommer att hjälpa oss 
att analysera den kommande empirin.  
 

3.1 Teorier 

3.1.1 Förtroendeteorin  
 
Förtroende är enligt Luhmann (2005) ett fenomen som formas av en presentation av det egna 
självet som en social identitet, vilket byggs upp genom samspel med omvärlden. Det handlar 
om hur man på förhand väljer att presentera sig, exempelvis om man visar sig otillgänglig 
från början i form av en avvikande reaktion, genom att bryta mot allmänna regler, eller att 
man inte sätter något värde på sociala företeelser. Den som väljer att distansera sig på detta 
sätt kommer få svårt att bygga upp ett förtroende. För att kunna skapa förtroende krävs istället 
att man tar del av det sociala livet och försöker acceptera och utveckla andras förväntningar i 
den egna självpresentationen. Luhmann (2005) förklarar vidare att vägen till förtroende sker i 
en ständig skiftande anpassning till andras förväntningar. Grimen (2005) belyser att 
förtroende är i stor grad grunden till sociala relationer. Därmed är det viktigt att man medger 
ett intresse för samhället, presenterar sig som pålitlig samt anstränger sig för att ingå i 
varaktiga och sociala relationer (Luhmann 2005). Dock poängterar Luhmann (2005) att även 
förtroende i den största bemärkelsen börjar i tilltro till sina egna förväntningar som därmed 
utgör ett grundelement i sociala sammanhang. Om en människa inte har någon tilltro till sina 
förväntningar, då kommer denne sakna en inre trygghet. Detta leder till en otrygg livsföring 
(Grimen 2005).     
 
Definitionen av förtroende utgörs av olika uppfattningar från olika författare (Luhmann 2005; 
Marsh & Dibben 2005; Moorman, Zaltman & Deshpande 1992; Morgan & Hunt 1994). 
Luhmann var bland de första forskare som började studera fenomenet (Grimen 2005). Under 
tiden som har gått har det kommit andra tolkningar och uppföljningar av begreppet (Luhmann 
2005). Marsh och Dibben (2005) förklarar innebörden av förtroende, där en person ska ta 
hänsyn till andras intressen i en given situation, även om det inte ligger i personens egna 
intressen att göra så. På likartat sätt framför Jönsson (2006) att förtroende är av betydelse att 
finna en balans mellan olika intressen. Vidare uttrycker Moorman, Zaltman och Deshpande 
(1992)  att konceptet med förtroende handlar om en vilja att lita på en annan person för vilken 
man innehar ett förtroende. Författarna argumenterar för att både tro och beteende är 
komponenter som måste ligga till grund för att förtroende ska existera. De menar att om man 
tror att den andra personen är trovärdig utan att vara villig att lita på den, ses förtroendet som 
begränsat. Ett annat förhållande kan vara om man är villig att lita på den andra personen utan 
att ha en tro om personens förtroende, kan detta istället vara ett tecken på ett mer beroende av 
makt och kontroll än av förtroendeaspekten (Moorman, Zaltman & Deshpande 1992). Enligt 
Morgan och Hunt (1994) kommer ett äkta förtroende innebära att den ena personen innehar 
ett avsiktligt beteende att lita på den andra. Luhmann (2005) menar vidare att förtroende kan 
ses som en form av säkerhet, men kan enbart vinnas och upprätthållas i nuet.  
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Den roll som förtroende har i olika relationer, exempelvis mellan företag och intressent, kan 
enligt Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) uppvisas på två olika sätt. Det första handlar 
om att förtroende framställs som en funktion eller en aspekt av kvaliteten i relationen, vilket 
kan handla om makt, kommunikation och att uppnå mål. För det andra betraktas förtroende 
som den avgörande faktorn av kvaliteten i relationen. Det kan handla om samarbete och 
funktionalitet mellan olika parter samt att förtroende beaktas med trovärdighet och ärlighet 
(Moorman, Zaltman & Deshpande 1992). Förtroende kan utmärka sig på varierande sätt i 
olika företag och kan även förändras över tid och plats inom ett företag. Därmed är det viktigt 
att förtroendet till den andra parten behandlas med stor respekt och på vis så kan meningsfulla 
relationer utvecklas (Greenwood & Van Buren 2010).  
 

3.1.2 Intressentteorin 
 
Intressentteorin beskrivs enligt Lundahl och Skärvad (1982) som en modell där företaget 
utgår från ett företagsperspektiv. Modellen betonar företagsledningens yttre roll, det vill säga 
hur ledningen ska handskas med omvärlden och ledningen ska bidra med bättre möjligheter 
för att stärka företaget. Phillips, Freeman och Wicks (2003) betonar att intressentteorin ger 
uttryck för moral och värde vilket är centralt för organisationer. Lundahl och Skärvad (1982) 
framför vidare att intressentteorin inriktar sig på att skapa viktiga förutsättningar och 
möjligheter att hantera företagsproblem. För att på något sätt kunna bygga upp en verksamhet 
och skapa tillit till företagets omgivning, så är det intressenterna hos företaget som ligger till 
grund för dess utveckling och överlevnad. De har därför en viktig roll i företagets 
välbefinnande (Freeman 2010; Lundahl & Skärvad 1982).    
 
Intressentmodellen innefattar en samverkan mellan olika intressenter och företag. Varje 
intressent ställer olika krav, har sina rättigheter samt att de bidrar med olika insatser till 
företaget (Clarkson 1995; Affärsvärlden 2001). I gengäld blir de berättigade till någon slags 
belöning. Detta kan vara i form av pengar, aktieutdelning, varor och social ställning 
(Affärsvärlden 2001). I likhet med Freeman (2010) som framför att företagets intressenter kan 
ses antingen som grupper eller som individer, men oavsett kommer de att påverka och vara 
påverkade av förverkligandet av företagets mål och uppdrag. Vidare medger Lundahl och 
Skärvad (1982) att intressenterna är viktiga för att företaget ska överleva på marknaden. För 
att företaget ska kunna sträva mot en fortlevnad så krävs en grad av effektivitet och en 
utvecklingsförmåga. Därmed finns behovet hos företag att skapa en samverkan mellan de 
intressenter som finns internt och externt i företaget (Lundahl & Skärvad 1982). De interna 
intressenterna utgörs av dem som har en direkt koppling till företaget och har en daglig 
kontakt med företaget. Detta kan exempelvis handla om ägare, kunder, anställda och 
leverantörer. De förändringar som sker inom denna grupp är i viss mån lätt att förutspå 
eftersom det sker ett ständigt utbyte av kontakt och förståelse för varandra. Externa 
intressenter är den grupp som har en extern koppling till företaget, vilka omfattas bland annat 
av staten, konkurrenter och media. De förändringar som sker inom denna grupp är desto 
svårare att förutse, eftersom det saknas en daglig kontakt. Därmed ger det upphov till en viss 
osäkerhet och kan försätta företaget i en obekväm situation (Freeman 2010). Det är således av 
stor vikt att kartlägga och beakta alla företagets intressenter, för att få en uppfattning om deras 
krav, intressen och förväntningar på organisationen (Mainardes, Alves & Raposo 2012).  
 
I intressentteori betonas det att spänningen mellan samverkan och konflikt är ett fenomen som 
företaget måste ta hänsyn till. Olika situationer i företaget kan uppstå på grund av konflikter 
men samtidigt finns det situationer där företaget måste kunna tillgodose de intressen som 
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finns (Lundahl & Skärvad 1982; Mainardes, Alves & Raposo 2012). Intressentmodellen 
kommer i den bemärkelsen att behandla konflikter och konfliktlösning i företagen. Det kan 
vara konflikter mellan olika intressenters krav som exempelvis ställer kortsiktiga mot 
långsiktiga intressen, sysselsättningsintressen mot vinstintressen, företagsekonomiska 
intressen mot samhällsekonomiska intressen. Företagsledning har till uppgift att vidta åtgärd 
för att hantera dessa konflikter och de ska samtidigt beakta samverkan mellan företaget och 
intressenter (Lundahl & Skärvad 1982). För att kunna hantera detta, framförs det ur 
intressentmodellen att företagsledningen kan försöka skapa en intressebalans, det vill säga att 
hitta en balans mellan intressenters motstridiga anspråk, förhindra olika intressenters 
särintressen och att inte en specifik grupp av intressenter har störst genomslagskraft (Lundahl 
& Skärvad 1982; Mainardes, Alves & Raposo 2011). Ur företagets perspektiv ses det som en 
nödvändighet för att kunna öka sina resurser och finnas kvar på marknaden (Lundahl & 
Skärvad 1982).     
 

3.1.3 Institutionell teori 
 
Det finns flera olika användningar av ordet institution, vilket leder till att det inte finns någon 
allmänt accepterad definition av vad en institution är inom den institutionella teorin. En 
central tanke inom teorin är dock att institutioner växer fram när människor börjar konstruera 
sin egen sociala verklighet (Eriksson-Zetterquist 2009). Nationalencyklopedin (NE) definierar 
en institution som: ”en benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt 
handlande till bestående eller återkommande beteendemönster” (NE 2016). Eriksson-
Zetterquist (2009) beskriver vidare olika tillämpningar av begreppet. Hon påpekar att många 
sociologer använde ordet institution som etablerade och organiserade sätt att handla, vilka 
representerar samhällets grundläggande regler som ligger utanför människans medvetande. 
Statsvetenskapen använde istället begreppet institution till att beskriva stora och viktiga 
sammanslutningar, framförallt offentliga sådana. Ytterligare en användning finns för 
antropologer, vilka ser institutioner som kulturella och historiska effekter av den sociala 
ordning som återfinns i samhället. Utifrån olika definitioner, kan en institution sägas vara 
både medvetet eller omedvetet skapad av människan och dess handlingar (Eriksson-
Zetterquist 2009). Detta är utmärkande i ett illustrerande exempel, skrivet av Hedlund (2009), 
om en lagsport med domare. Exemplet bygger på den institutionella teorins dynamik. Om 
man tänker sig en match utan avblåsningar. Domaren finns närvarande, men så länge alla 
spelare spelar enligt reglerna behöver denne person inte ingripa i matchen. Både för spelare 
och åskådare kan det verka som att det inte finns några regler, i alla fall inte några synliga 
regler. Det är först när spelare börjar tänja på gränser och bryta mot regler som domaren 
behöver ingripa. Först nu blir det även tydligt för åskådarna att spelet innehåller regler. 
Ständiga protester mot domaren leder till att respekten för reglerna brister. Just så här 
förhåller sig även de institutioner som styr samhället och den sociala verkligheten. Så länge 
institutionerna är allmänt accepterade (och så länge domaren innehar ett förtroende och en 
respekt), kommer reglerna (och spelet) kunna fortgå utan att någon ens behöver tänka på eller 
ens vara medveten om att det finns regler (och domare) (Hedlund 2007). 
 
Eriksson–Zetterquist (2009) framhäver att institutionell teori inte alltid ses som en 
teoribildning utan istället som ett ett sätt att se på organisationer. Institutionell teori är en 
alternativ metod eller snarare en motpol till ekonomisk rationalitet. Ekonomisk rationalitet i 
den mening att en organisation ska agera rationellt. Den institutionella teorin belyser helt 
enkelt varför inte organisationer verkar såsom de rationella instrument dem egentligen är. 
Fokus fästs istället på hur organisationer vägleds och styrs av olika faktorer i dess omgivning, 
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de inrotade mönster som återfinns i och utanför organisationen samt av tillfälliga trender. I 
andra ord belyser den institutionella teorin hur handlandet inom organisationer följer det som 
tas för givet, hur organisationer kommer att följa regler samt hur de påverkas eller blir 
påverkade av sin omgivning, snarare än att välja rationella sätt att handla. Den som studerar 
och använder institutionell teori försöker förstå de situationer där organisationer till synes 
väljer att agera irrationellt. De får en möjlighet i att få en inblick i hur förändringar, idéer och 
trender kan påverka och spridas mellan olika organisationer. Teorier som ser organisationer 
som rationella verktyg sätter den individuella handlingen i centrum till skillnad från den 
institutionella teorin som sätter den kollektiva handlingen i centrum (Eriksson-Zetterquist 
2009).  
 

3.2 Forskning kopplad till teorier 

3.2.1 Rättvisande bild och god redovisningssed 
 
Rättvisande bild har sitt ursprung i det brittiska begreppet ”true and fair view”. En av de första 
som definierade begreppet var Lee under 1980-talet. Han påstod att rättvisande bild skulle bli 
en fackterm. Detta innebar att redovisningen upprättats i enlighet med god redovisningssed, 
att räkenskaperna ska vara så exakta som möjligt och att det ska vara av objektiv betydelse 
samt att den ska undvika förvrängningar och manipulation (Marculescu & Dondera 2013). 
Rättvisande bild står idag beskrivet i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (Nobes 1993). I 
Sverige har rättvisande bild tillkommit genom detta direktiv och är av betydande karaktär för 
redovisningen (Nilsson 2014). Begreppet återges idag i 2 kap. 3 § i Årsredovisningslagen 
(ÅRL 1995:1554).  
 
Vissa författare anser att begreppet god redovisningssed är en synonym till rättvisande bild. 
Lagstiftaren i Sverige har dock inte ansett att dessa begrepp kan ses som synonymer, då båda 
begreppen tagits in i lagen var för sig i olika paragrafer (Nilsson 2014). En god 
redovisningssed är mer omfattande än begreppet rättvisande bild, då den även grundas i 
redovisningsteori och allmän praxis (Nilsson 2014; Redovisningsutredningen 2014). 
Anledningen till att koppla redovisningen till en övergripande god redovisningssed kan ha 
som syfte att göra normbildningen mer flexibel (Nilsson 2014). God redovisningssed innebär 
att organisationer ska följa allmänt accepterade redovisningsnormer även om dessa inte är 
reglerade i lag (Redovisningsutredningen 2014). Ibland kan en hänvisning till 
regeringsformen ske för att kunna fastställa vad som ska anses vara normer av rättslig 
karaktär. Regeringsformen utesluter både allmänna råd och rekommendationer utgivna av 
statliga myndigheter. Således ses både Bokföringsnämndens allmänna råd och 
Redovisningsrådets rekommendationer som redovisningsnormer av lägre dignitet än lagarna, 
men trots detta är dessa redovisningsnormer en del av den gällande rätten. Både 
Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet kan således komma att åberopas av domstolar för 
att klargöra innebörden av begreppet god redovisningssed (Nilsson 2014). När man tar 
ställning till vad som utgör god redovisningssed har det sedan länge ansetts acceptabelt att 
normgivande organ fått stor betydelse, även om deras yttranden inte utgör bindande 
föreskrifter i regeringsformens bemärkelse (Redovisningsutredningen 2014).  
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3.2.2 Bokföringsnämnden 
 
För att få en helhetsöversyn över redovisningslagstiftningen i Sverige tillsattes en 
redovisningskommitté år 1991. I ett slutbetänkande från denna kommitté (SOU 1996:157) 
kom det upp ett förslag om att Bokföringsnämnden skulle få det övergripande ansvaret för all 
kompletterande normgivning vid sidan av lag. Bokföringsnämnden skulle kunna delegera 
delar av ansvaret för normbildningen men ändå behålla ett så kallat övervakningsansvar, 
mestadels då en delegering till Redovisningsrådet (Nilsson 2014). Bokföringsnämnden är en 
statlig myndighet där ledamöter utses av regeringen (Bokföringsnämnden 2016b). 
Verksamheten regleras av en kortfattad förordning (SFS 2007:783) samt av årliga 
regleringsbrev. Enligt förordningen består huvuduppgiften av att främja utvecklingen av god 
redovisningssed i företags redovisningar (SFS 2007:783; Nilsson 2014).  
 
Bokföringsnämndens ansvar för att utveckla den goda redovisningsseden innebar till en 
början att anpassa Redovisningsrådets rekommendationer till övriga onoterade företag vilka 
skulle upprätta en årsredovisning enligt Bokföringslagen (BFL). Eftersom kretsen av företag 
var stor och omfattade fler olika former av juridiska personer och även i vissa fall enskilda 
näringsidkare, tog detta arbete väldigt lång tid (Drefeldt & Törning 2013). I och med att det är 
en stor spridning i företagsstorlek och företagsform tenderar begreppet god redovisningssed 
även att skilja sig åt mellan företag, detta är ett problem som är svårt för redovisaren att 
beakta (Nilsson 2014; Redovisningsutredningen 2014). Det råder alltså en viss oklarhet 
angående vad som ska anses vara god redovisningssed för olika storlekar och typer av företag 
i Sverige (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009). Istället för att utveckla anpassningar till 
Redovisningsrådets rekommendationer bestämde sig Bokföringsnämnden för att utveckla 
egna allmänna råd för olika företagsformer och storlekar, vilket blev ett paradigmskifte i 
Bokföringsnämndens historia. Detta sågs också som en klar förenkling för företagen jämfört 
med tidigare (Drefeldt & Törning 2013). Denna nya normbildning på redovisningsområdet i 
Sverige kom att kallas för kategoriseringsprojektet eller med andra ord K-projektet och är en 
uppdelning av de svenska företagen i fyra kategorier, K1-K4. Bokföringsnämnden ansvarar 
för normgivningen till de onoterade företagen i Sverige och har alltså då ansvar över 
regelverken K1-K3. Regelverket K4 är nämligen baserat på IFRS (Bokföringsnämnden 
2016a; Fastighetsägarna Sverige 2014).  
 
Bokföringsnämndens allmänna råd anses numera som huvudkällan för normer rörande de 
flesta företag i Sverige (Nilsson 2014). Dessa råd har tagits fram i anknytning till 
Bokföringslagen och Årsredovisningslagen och de får därmed inte strida mot dessa (Drefeldt 
& Törning 2013; Bokföringsnämnden 2016c). Rent formellt är Bokföringsnämndens råd och 
beslut inte bindande för företagen som tillämpar dessa, utan de har karaktären av allmänna 
råd, dock under senare år har nämndens inverkan och betydelse stärkt och domstolar kan 
åberopa nämndens publikationer på likartat sätt som lagtext (Nilsson 2014).   
 

3.2.3 Redovisningsrådet numera Rådet för finansiell rapportering  
 
Under drygt tio år, fram till 2005, publicerade Redovisningsrådet rekommendationer som 
främst var avsedda för börsnoterade företag, men även för företag vilka besitter ett betydande 
intresse hos allmänheten (Drefeldt & Törning 2013). Rådets redovisningsrekommendationer 
kom att baseras på International Accounting Standards (IAS) och var oftast direkta 
översättningar av dessa så länge de inte stred mot svensk skattelagstiftning (Sundgren, 
Nilsson & Nilsson 2009). Sedan införandet av International Financial Reporting Standards 
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(IFRS) för noterade bolag år 2005 kom strukturen för normbildningen på 
redovisningsområdet i Sverige att i viss mån förändras. Redovisningsrådets betydelse som 
normbildare minskade drastiskt, då de noterade företagen inom EU numera är skyldiga att 
tillämpa standarderna IAS/IFRS i koncernredovisningen. Den viktigaste målgruppen för 
Redovisningsrådets rekommendationer, de största företagen i Sverige, bemöts och underhålls 
alltså inte längre på samma sätt som tidigare (Nilsson 2014). Det svenska Redovisningsrådet 
lades formellt ned i april 2007 och kom istället att ersattas av Rådet för finansiell rapportering 
(Sundgren, Nilsson & Nilsson 2009). Bokföringsnämnden har tagit över ansvaret för 
Redovisningsrådets rekommendationer, vilket gör att dessa rekommendationer fortfarande 
spelar en viss roll (Bokföringsnämnden 2016d). Redovisningsrådets efterträdare, Rådet för 
finansiell rapportering, har exempelvis betydelse för tillämpningen av IFRS inom koncerner 
(Nilsson 2014). Rekommendationerna utgivna av Rådet för finansiell rapportering ska i första 
hand ses som en svensk komplettering till de internationella standarderna IFRS, vilka utgörs 
av två egentliga rekommendationer publicerade i FAR:s samlingsvolym: RFR 1 om 
kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 om redovisning i juridiska 
personer (Rådet för finansiell rapportering u.å.).  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras först den empiriska fakta vi samlat in via litteratursökningar, vilket 
ligger till grund för en djupare förståelse på området. Därefter kommer studiens empiriska 
undersökning presenteras, där en sammanställning av de genomförda intervjuerna redogörs.  
 

4.1 Empirisk fakta 

4.1.1 Internationell påverkan på svensk redovisning 
 
Sverige är ett litet land och har därför länge påverkats av sina kontakter med utlandet, vilket 
även har lett till att Sveriges placering inom redovisningsområdet har skiftat genom åren. 
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) är av en sådan påverkan 
(Redovisningsutredningen 2014; Nilsson 2014). Den internationella harmoniseringen har även 
den haft en stor inverkan på svensk normbildning, i form av International Accounting 
Standards Board (IASB). Sammantaget kan sägas att Sverige starkt är beroende av både 
europeiska och andra internationella harmoniseringsprocesser på området, på grund av sin 
ringa storlek (Nilsson 2014).  
 
EU:s lagstiftning är överordnad den svenska och införs i den svenska lagstiftningen i form av 
direktiv och förordningar (Fastighetsägarna Sverige 2014; Redovisningsutredningen 2014; 
EU-upplysningen 2016). Direktiven och förordningarna är till för att harmonisera 
lagstiftningen inom unionen och mellan medlemsländerna (Nilsson 2014; 
Redovisningsutredningen 2014). På senare tid har det emellertid förefallit som om EU 
överlåtit normbildningen till IASB. EU besitter dock fortfarande rätten att inte godkänna de 
IAS/IFRS som de tycker strider mot EU-rätten (Fastighetsägarna Sverige 2014; Nilsson 
2014).  
 
IASB har utvecklat en förenklad form av standardsamling som är anpassat för företag vilka 
inte är börsnoterade. Denna förenklade standardsamling benämns International Financial 
Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities (IFRS for SME:s) (Drefeldt & 
Törning 2013). Eierle och Haller (2009) skriver att IASB utvecklade denna standard som svar 
på ett högt tryck från allmänheten att utveckla en speciell standard för företag vilka inte är 
börsnoterade. Trots att IASB är övertygade om att IFRS är en standard som passar alla olika 
typer av företag märkte de också att användarnas krav, behov, nytta och kostnadsbeaktande 
skiljer sig åt för små och medelstora företag (Eierle & Haller 2009; IFRS 2016a). Små och 
medelstora företag beräknas stå för över 95 procent av alla företag världen över (Deaconu, 
Buiga & Strouhal 2012; AICPA 2016; IFRS 2016b). För att minska komplexiteten och 
omfattningen på standarden IFRS för utvecklandet av IFRS for SME:s beaktade IASB endast 
den problematik och de transaktioner i IFRS for SME:s som är av relevans för små och 
medelstora företag (Eierle & Haller 2009). Både IFRS och IFRS for SME:s ger en 
principbaserad redovisning, vilket ger utrymme för subjektiva bedömningar (AICPA 2009).  
 

4.1.2 Redovisningslagar i Sverige 
 
I Sverige har lagregleringen på redovisningsområdet varit spridd på ett stort antal lagar. 
Sveriges grundläggande bestämmelser avseende redovisning återfinns numera i 
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Årsredovisningslagen och i Bokföringslagen (Nilsson 2014). Dessa två lagar har idag 
karaktären av ramlagar i Sverige och kompletteras med en hänvisning till begreppet god 
redovisningssed och rättvisande bild (Nilsson 2014):  
 

Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed.  
 

(4 kap. 2 § BFL 1999:1078)  
 
Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed.  
 

(2 kap. 2 § ÅRL 1995:1554) 
 

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande 
bild ska ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar.  
 

(2 kap. 3 § ÅRL 1995:1554)  
 
Redovisningslagarna kompletteras även av normgivande organ samt av redovisningspraxis 
(Redovisningsutredningen 2014; Rådet för finansiell rapportering 2015). Dessutom finns det 
fortfarande kvar en betydande reglering av redovisningen i skattelagstiftningen samt 
speciallagar för olika företagsformer (Nilsson 2014).  

 

4.1.3 Kategoriseringsprojektet (K-projektet) 
 
Bokföringsnämndens utgivna kategoriseringsprojekt är utformat i fyra olika kategorier, K1-
K4, vilka ska överensstämma med de olika företagstyper som finns i Sverige. Dessa 
kategorier har som syfte att stödja och underlätta för företagen i dess uppställning av 
finansiella rapporter och ska innehålla samtliga regler som är relevanta för respektive kategori 
(Ekonomi-info 2013; Bokföringsnämnden 2016e). Reglerna i K-projektet har sin 
utgångspunkt i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen (Bokföringsnämnden 2016ce). 
Kategorierna benämns BFNAR vilket står för Bokföringsnämndens allmänna råd och 
representeras av sex stycken rekommendationer i Tabell 1 nedan:  
 
BFNAR 2006:1 
BFNAR 2010:1 

Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare (K1) 
Förenklat årsbokslut för ideella föreningar (K1 Ideella) 

BFNAR 2008:1 
BFNAR 2009:1 

Årsredovisning i mindre företag (K2) 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2 Ekonomiska 
föreningar) 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering 

 
Tabell 1 – Översikt K-regelverk (egenproducerad) (Drefeldt & Törning 2013; Skatteverket 2016a). 

 
K1 är ett regelverk som ska tillämpas av enskilda näringsidkare, enkla bolag, ideella 
föreningar och registrerade trossamfund, vilka har en omsättning som inte överstiger tre 
miljoner kronor (Srf Redovisning 2016). Dessa företag kommer att tvingas att bokföra och 
upprätta ett förenklat årsbokslut, vilket i enlighet med Bokföringsnämnden ska följa god 
redovisningssed och således ska Bokföringsnämndens regler tillämpas (Bokföringsnämnden 
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2016f; Bokföringsnämnden & Skatteverket 2015). K1-regelverket innehåller regler som är 
förenklade och består därmed av detaljerade riktlinjer för vad som gäller i olika 
redovisningssituationer, vilket ska underlätta för företagen som tillämpar detta (Srf 
Redovisning 2016).  
 
K2-regelverket är tillåtet för verksamhetsformer som aktiebolag, ekonomiska föreningar och 
de företag som uppfyller kravet från Årsredovisningslagens definition för att vara verksam 
som ett mindre företag3. De regler som representeras i K2 är av en förenklad karaktär som 
bygger på försiktighetsprincipen och de värderingreglerna i K2 är likartade mot 
skattelagstiftningens regler (Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014). Regelverket grundar sig i 
ett regelbaserat perspektiv, vilket innebär att man utgår från konkreta riktlinjer (Bengtsing 
2013; Norberg 2014; Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014). Företag är skyldiga att upprätta 
ett årsbokslut enligt Bokföringslagen (BFL 1999:1078).   
 
K3 betraktas som ett huvudregelverk för större företag enligt Årsredovisningslagen (Rindstig 
2013; Skatteverket 2016b). K3 utgår från ett principbaserat synsätt, då det är möjligt för 
företag att göra egna bedömningar och skapar en mer flexibel redovisning (Norberg 2014; 
Pramhäll & Drefeldt 2013). När företag väljer att förhålla sig till detta regelverk ska de 
upprätta en årsredovisning enligt Årsredovisningslagen vid redovisningsperiodens slut 
(Drefeldt & Törning 2013). Företag i denna kategori nyttjar därmed BFNAR 2012:1 när de 
ska ställa upp redovisningen. Det finns även ett komplement till denna som benämns BFNAR 
2012:5 Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om 
årsredovisning och koncernredovisning (Srf Redovisning 2016; Fastighetsägarna Sverige 
2014).   

K4 utgår från det internationella principbaserade regelverket IFRS (EY u.å.; Drefeldt & 
Törning 2013). Detta regelverk tillämpas av företag, i dess koncernredovisning, som är 
noterade och är aktiva på en marknadsplats för handel med aktier och värdepapper. En viktig 
aspekt är att klargöra att det inte är Bokföringsnämnden som utvecklar och ger ut dessa 
normer, utan att det är IASB:s ansvar. Rådet för finansiell rapportering är en viktig 
komplettering till IFRS där de ger stöd vid eventuella oklarheter för företag samt för att 
framföra svenska åsikter till IASB (Srf Redovisning 2016; Nilsson 2014; Sundgren, Nilsson 
& Nilsson 2009). Företag som tillämpar K4 hänvisas till BFNAR 2012:3, vilken behandlar 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendationer (Skatteverket 2016a). Med utgångspunkt 
i de internationella redovisningsstandarder som antagits av EU utformar Rådet för finansiell 
rapportering rekommendationer och uttalanden för svenska juridiska personer, vars 
värdepapper finns noterade på en reglerad marknad inom europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Rådet för finansiell rapportering anser nämligen att även redovisningen för 
juridiska personer ska ske enligt IFRS-standarder, dock finns det vissa hinder för att kunna 
tillämpa IFRS fullt ut. Det beror dels på sambandet mellan redovisning och beskattning som 
finns i Sverige och dels på grund av att årsredovisningslagen kan förhindra en viss 
redovisning i några avseenden (Rådet för finansiell rapportering 2015).  
 
Från och med år 2014 är det obligatorisk för företag att tillämpa något av dessa fyra regelverk. 
Utifrån företagsstorleksbegränsningen är det upp till företagen själva att välja vilket regelverk 
som bäst lämpar sig för dess verksamhet (Rindstig 2013). Det allra minsta företagen i Sverige 
kan välja mellan K1, K2, K3 eller K4. Det som klassificeras som mindre företag enligt 
Årsredovisningslagen kan välja mellan K2, K3 eller K4. Större företag enligt 
Årsredovisningslagen har möjligheten att välja mellan att använda sig av antingen K3 eller K4 
                                                 
3 1 kap. 3 § p. 5 ÅRL: Mindre företag: företag som inte är större företag (ÅRL 1995:1554).  



 

 - 23 - 

(Fastighetsägarna Sverige 2014). Ett företag kan alltid välja att tillämpa ett större regelverk än 
vad det egentligen behöver (Drefeldt & Törning 2013; Pramhäll, Drefeldt & Albanese 2014).  
 

4.1.3.1 Fördjupning av K3 
 
K3-regelverket är ett allmänt råd utgivet av Bokföringsnämnden och ska användas när 
årsredovisning och koncernredovisning ska upprättas (Pramhäll & Drefeldt 2013). Från och 
med det räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 är företagen tvungna att gå 
över till K3 (Fastighetsägarna Sverige 2014; Norberg 2014). Bakgrunden till K3 är att det ska 
ge en mer korrekt bild av företaget och mer transparens i redovisningen (EY 2013; Pramhäll 
& Drefeldt 2013). Företag som definieras enligt Årsredovisningslagen som större företag ska 
obligatoriskt redovisa enligt K3, om de inte väljer att tillämpa K4 istället (Rindstig 2013; 
Fastighetsägarna Sverige 2014).  Regelverket K3 har sin utgångspunkt i IFRS for SME:s, men 
har anpassats till befintlig normgivning och praxis i Sverige och i de fall regelverket strider 
mot svensk skattelag har den anpassats utefter denna (Pramhäll & Drefeldt 2013). 
 
K3 bygger på ett principbaserat synsätt, vilket innebär att det finns möjlighet för egna 
bedömningar och flexibilitet i redovisningen (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011; Norberg 
2014). Pramhäll och Drefeldt (2013) framför att K3 är ett regelverk för företag i hur de ska 
tänka i olika redovisningssituationer och de uttrycker sig i den bemärkelsen att K3 beskriver 
”tänk så här”. Ett regelverk som K3 kan ses som ett bättre alternativ för företag som har en 
mer omfattande och mer komplex verksamhet (Bengtsing 2013; EY 2013; PwC 2014b). En 
annan faktor som påverkar valet av K3 är om företaget har många intressenter eller som 
eventuellt funderar på att i framtiden börsnotera sig (Lennartsson 2012; EY 2013).  
 
Det som är speciellt med K3 och som har varit en stor debatt, är kravet på 
komponentavskrivning (Norberg 2014; Fastighetsägarna Sverige 2014). Denna 
avskrivningsmetod innebär att företag ska dela upp sina tillgångar i betydande komponenter 
som har väsentlig skillnad i nyttjandetiden (SABO 2012; EY 2013). I K3 finns även ett 
specifikt krav på förvaltningsfastigheter, vilket är att de ska upplysa om verkligt värde på sina 
fastigheter i en not (Pramhäll 2012; EY 2013; Pramhäll & Drefeldt 2013).  
 

4.1.4 RFR 2 
 
Rekommendationen RFR 2 ska och kan tillämpas för de juridiska personerna inom en IFRS-
koncern. RFR 2 har sin utgångspunkt i de IFRS-standarder som är tillämpliga inom EU. 
Därefter görs undantag och tillägg beroende på om standarderna motsätter sig svensk 
lagstiftning eller om standarderna försätter företag som tillämpar denna i en annan 
skattesituation än andra svenska företag som tillämpar en annan normgivning (PwC 2014a). 
Rådet för finansiell rapportering anser nämligen att den finansiella rapporteringen för 
moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapporteringen för koncerner (RFR 2 2016). 
Moderbolag i en koncern som tillämpar IFRS får därmed inte tillämpa K3 utan ska i den 
juridiska personen tillämpa RFR 2. Dotterföretagen får sedan juni 2012 möjlighet till att fritt 
välja mellan att tillämpa RFR 2 i sin redovisning som K3 eller K2 beroende på företagsstorlek 
(Pramhäll & Drefeldt 2013; Deloitte 2016). Huvudregeln för ett stort bolag är att de ska följa 
K3 i sin redovisning, men ett dotterbolag inom en IFRS-koncern kan helt enkelt välja att 
tillämpa RFR 2 istället (Fastighetsägarna Sverige 2014). Detta gäller oavsett om koncernen 
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blivit tvingad till att tillämpa IFRS i sin koncernredovisning eller om de själv har valt att 
tillämpa IFRS (RFR 2 2016).   
 
Under åren 2012 och 2013 övervägde många företag i en IFRS-koncern huruvida de skulle 
välja att tillämpa K3 eller RFR 2 i sina dotterbolag, gällande upprättandet av sin 
årsredovisning för 2014 (PwC 2014a). Huvudregeln för större företag är att de ska följa K3, 
men då denna rekommendation kräver komponentavskrivning som värderingsmetod har 
fastighetsbranschen sökt efter möjligheter att undgå eller underlätta denna hantering. Det har 
förts både diskussion kring vilka komponenter en fastighet ska delas in i, men även om det på 
något sätt går att undvika komponentansatsen (Deloitte 2016). Då RFR 2 under 2012 och 
2013, men även i dagsläget, innefattar ett undantag från kravet på komponentavskrivning för 
förvaltningsfastigheter, har flera fastighetsbolag funderat på att tillämpa RFR 2 i sin 
redovisning och vad denna rekommendation skulle innebära för dem. Det främsta argumentet 
som talar emot en tillämpning av RFR 2 är att årsredovisningen kommer bli mer omfattande 
än vid valet av K3 eller K2, då dessa företag som väljer att tillämpa RFR 2 kommer behöva 
lämna samtliga upplysningar som regelverket IFRS kräver. RFR 2 leder således till ett större 
upplysningskrav jämfört med K3 och K2 (PwC 2014a; Deloitte 2016). Oavsett vilket val 
företag gör kommer det sannolikt att krävas en del merarbete med årsredovisningarna och 
även i vissa fall ekonomisystemen (Deloitte 2016).  
 

4.1.5 Överblick över regelverk och rekommendation 
 
Nedan i Tabell 2 presenteras några av de regelverk som återfinns i svensk redovisning idag 
och som anses vara viktiga för denna studie:  
 
Regelverk Företagskrets 

IFRS 
• Obligatoriskt för noterade koncerner 
• Frivilligt i alla koncerner 
• Förbjudet i juridisk person 

RFR2 
• Obligatoriskt för moderbolag i IFRS-koncern 
• Får tillämpas av dotterbolag i IFRS-koncern 
• Får ej tillämpas av företag utanför IFRS-koncern 

K3 • Obligatoriskt för "större företag" (def i ÅRL) 
K2 • Tillåtet förenklingsalternativ till K3 för mindre företag 

 
Tabell 2 – Översikt regelverk (hämtad från PwC 2014a).  

 

4.1.6 Komponentavskrivning 

4.1.6.1 Bakgrund till komponentavskrivning 
 
Från och med år 2014 är det obligatorisk för alla företag som klassificeras som större företag 
enligt Årsredovisningslagen och som inte tillämpar K4 att redovisa enligt regelverket K3 
(Drefeldt & Törning 2013). För företag vilka tillämpar detta regelverk innebär det en ny 
betydande regel där avskrivningen på materiella anläggningstillgångar är förändrad. Denna 
regel har haft störst inverkan på fastighetsbranschen. Den nya förändringen medför ett nytt 
sätt att skriva av företagets tillgångar (Rindstig, Hävrén & Hansson 2014). Det centrala för 
komponentansatsen kännetecknas av att en tillgång, exempelvis en fastighet, ska delas upp i 
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komponenter vilka kommer att redovisas med olika avskrivningstider utifrån den enskilda 
komponentens förväntade nyttjandetid (Rindstig 2013; Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011).  
 
En beaktning av komponentavskrivning som något helt nytt är inte fullständigt korrekt. Det 
har sedan tidigare varit känt att redovisa materiella anläggningstillgångar uppdelade i 
komponenter (Nordlund 2004; Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Det framgår bland 
annat av Davis och Wyndelts (1979) som tidigare redogör för hur ett shoppingcenter blev 
föremål för komponentavskrivning. De menar på att en byggnad består av olika komponenter, 
exempelvis tak, väggar, golv och ventilation. Dessa komponenter kommer inte genomgå 
samma fysiska och funktionella avskrivningsförfarande, vilket bidrar till att den ekonomiska 
livslängden för varje komponent kommer att bli olika. En avskrivning på komponenter har 
man varit medveten om sedan länge. Särskilt involverade har så kallade värderingsmän varit. 
Dessa personer har då beaktat komponentuppdelning med försiktighet eftersom 
anskaffningsvärdet är en del av marknadsvärdet. Komponentavskrivning har under denna 
period haft rättslig grund i skattelagar (Davis & Wyndelts 1979). På liknande sätt beskriver 
Gilliland (1980) att den roll som innehas av värderingsmannen är av stark karaktär och det är 
denne person som får genomföra och försvara komponentavskrivningsmetoden. Tillämpning 
av komponentavskrivning vill då bli godkänd av domstolar om det är en värderingsman 
involverad, av det faktum att det handlar om en ekonomisk analys som krävs för 
kostnadsfördelning och tilldelning av nyttjandeperioder för olika komponenter. För att detta 
ska tillförlitligt redovisas så krävs unik kunskap inom dessa uppskattningar, vilket en 
värderingsman ska besitta (Gilliland 1980).  
 
På senare tid har komponentredovisning även tillkännagivits inom internationell lagstiftning i 
form av IAS 16 (Nordlund 2004). Standarden innehåller väsentliga regler för tillämpning av 
materiella anläggningstillgångar och av IAS 16 p. 44 framgår det att:  
 

Ett företag fördelar det belopp som redovisats vid första redovisningstillfället avseende en 
materiell anläggningstillgång på dess betydande delar och skriver av varje sådan del 
separat.  
 

(FAR Akademi 2015, s. 370) 
 
IAS 16 implementerades under år 2005 i svensk koncernredovisning och kan därför ses som 
en standard som har varit i praktiken ett tag. Detta medför att börsnoterade företag har kunnat 
sätta sig in i och varit i kontakt med regeln för komponentavskrivning redan under dessa 
tidigare år (Nordlund 2004; Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). En viktig aspekt att 
framföra är att de företag som redovisar utifrån IFRS har också valmöjligheten att värdera 
sina tillgångar till verkligt värde, vilket i sin tur leder till att avskrivningar inte behöver 
redovisas. De flesta företag väljer denna värderingsmetod, vilket då kan leda till att regeln för 
komponentredovisning inte är av så stort intresse för dessa företag (Rindstig 2013).  
 
I Sverige har dock utvecklingen av nya regelverk resulterat i att användningen av 
komponentavskrivning har blivit en obligatorisk del av redovisningen för de företag som 
utgår från K3-regelverket (Drefeldt & Törning 2013). Detta införande av 
komponentredovisning har blivit mycket ifrågasatt från svenska företag. Främst är det 
fastighetsbolag som har skickat in remisser till Bokföringsnämnden för att överklaga och som 
anser att komponentavskrivning inte bidrar till en förbättring i redovisningen. De argument 
som tas upp i remisserna handlar särskilt om de kostnader som komponentredovisningen 
medför (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Ett exempel på en remissinstans som har 
inkommit till Bokföringsnämnden är från fastighetsbolaget Castellum som belyser att 
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komponentavskrivning kommer medföra mycket administrativt betungande arbete och de ger 
ett typexempel på detta: 

 
Antag en fastighetsportfölj om 600 fastigheter, där varje fastighet består av 10 
komponenter och där 5 investeringar görs per komponent (detta är lågt räknat). Det 
medför 30 000 avskrivningsplaner/bedömningar som skall göras varje år, avseende 
livslängd som restvärde.  
 

(Castellum 2010, s. 2) 
 
Castellum (2010) framhäver också att avskrivningsmetoden omfattar alltför många 
antaganden och bedömningar. De anser att metoden inte tillför något mervärde och att nyttan 
är obefintlig.  
 
Den bakomliggande orsaken för komponentavskrivning är att man ska få ett mer rimligt 
avskrivningsförfarande på tillgångar som består av olika komponenter (Rindstig, Hävrén & 
Hansson 2014). Tidigare i företags finansiella rapporter har det varit missvisande inom 
rapporteringen av avskrivningar för materiella anläggningstillgångar, då det främst handlar 
om fastighetsbolag som väljer att värdera sina tillgångar på en alldeles för lång 
avskrivningstid. Det är vanligt förekommande att bolagen väljer en period på 100 år, en 
procent avskrivning per år, för sina tillgångar (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013; 
Lundström & Nordlund 2012). Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) menar på att vissa av 
tillgångarna kan ha denna livslängd, men för det flesta fall är detta högst osannolikt. Vidare 
belyser Lundström och Nordlund (2012) att denna långa avskrivningsperiod inte kommer att 
kunna spegla verkligheten, det vill säga hur de ekonomiska fördelarna för fastigheter används 
över tid. De medger även att denna avskrivningssats borde vara betydligt högre (Lundström & 
Nordlund 2012). Därför efterfrågas det mer att företagen ska värdera den enskilda fastigheten 
till sin unika livslängd (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). En lösning kan därmed ses i 
komponentavskrivning som innebär att företag måste beakta varje fastighet för sig samt dess 
komponenter (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013; Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011).  
 

4.1.6.2 Tillämpning av komponentavskrivning 
 
En övergång till komponentredovisning kräver en del åtgärder och förberedelser. Det som 
främst syftas på är; uppställning av ingångsbalansräkning, val av tillvägagångssätt att dela in 
fastighetsbeståndet på samt hur man väljer att gå tillväga vid infasningen (Holmgren, 
Wallberg & Nordlund 2013). Det som krävs vid ingångsbalansräkningen är att den ska 
upprättas den första dagen för jämförelseåret. I regelverket K3 framgår det att inte någon 
retroaktiv omräkning får göras på det redovisade värdet för fastigheter som ska delas upp i 
komponenter (SABO 2012; BFNAR 2012:1 p. 35.18). Det innebär att det redovisade värdet 
på fastigheten som redovisas i ingångsbalansräkningen därmed ska stämma överens med 
värdet som fastställs i bokslutet (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013).  
 
När ett fastighetsbolag ska upprätta en komponentindelning måste de först besluta om vilken 
nivå fastigheterna ska delas in i, exempelvis per fastighetstaxeringsenhet, per registerfastighet, 
per byggnad eller på något annat sätt (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013). Därefter ska 
företaget ta ställning till om tillgångar är berättigade i enlighet med K3:s krav på 
komponentavskrivning: 
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Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande 
komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa.  
 

(BFNAR 2012:1 p. 17.4) 
 
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 p. 17.13) 
 
Bokföringsnämnden anser att fastigheter är sådana tillgångar som lämpar sig för 
komponentavskrivning (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013). Ett fastighetsbolag behöver 
ta ställning till vad som är en betydande komponent av fastigheten (Holmgren, Wallberg & 
Nordlund 2013; Norberg 2014; Nordlund & Pramhäll 2013). Enligt Holmgren, Wallberg och 
Nordlund (2013) kan en betydande komponent definieras som hur mycket komponentens 
andel utgörs av den totala anskaffningsutgiften för tillgången eller om resultateffekten för 
tillgången vid ett utbyte av komponenten är väsentligt. Nyttjandeperioden för en komponent 
bedöms utifrån hur tillgången förväntas bli använd, vilket jämställs med den ekonomiska 
livslängden (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013; Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011).  
Utgångspunkten för de flesta fastighetsföretag när de ska tillämpa komponentavskrivning i 
verksamheten är att de inledningsvis delar upp fastigheten i komponenter, det vill säga mark, 
markanläggning och bostadsbyggnad. Därefter delas byggnaden in i betydande komponenter 
såsom stomme, tak, stammar och fasad (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013). Varje 
komponent skrivs sedan av i takt med dess bedömda förbrukningstid (Rindstig, Hävrén & 
Hansson 2014). Utgångspunkten i komponentansatsen är att varje komponent ska ses som en 
tillgång, därmed ska avskrivningarna göras per komponent (Holmgren, Wallberg & Nordlund 
2013). Författarna rekommenderar att hålla nere antalet komponenter på grund av 
administrativa skäl (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013). På vilket sätt företag väljer att 
dela in de betydande komponenterna och vilken nyttjandetid som tillsätts är upp till företagen 
själva. Denna valmöjlighet ges eftersom Bokföringsnämnden har för avsikt att inte ge ut några 
konkreta rekommendationer om detta och även i enlighet med det principbaserade 
regelverket. Med andra ord ges utrymme för egna bedömningar (Nordlund, Pramhäll & 
Drefeldt 2013; Rindstig, Hävrén & Hansson 2014; Bengtsing 2013).  
 
Det finns riktlinjer från SABO och rekommendationer från FAR, som har publicerats i syfte 
att underlätta övergången till komponentredovisning (SABO 2012; FAR 2013). I riktlinjerna 
utgivna från SABO framläggs bland annat ett underlag för olika komponenttyper. Dessa 
utgörs av nio stycken komponenter, vilka är: (1) mark, (2) markanläggning, (3) byggnads- och 
markinventarier, (4) stomme, (5) tak, (6) fasad, (7) inre ytskikt (golv, väggar, innertak), (8) 
installationer (el, rör, ventilation, hiss) och (9) hyresgästanpassning. Komponenttyperna kan 
ses som en utgångspunkt för företagen. Det ska inte hindra företaget att identifiera färre eller 
fler komponenter (SABO 2012). Komponentidentifieringen ska baseras på företagets behov 
och ha i åtanke att varje fastighet är unik, vilket kommer att bidra till analys och anpassningar 
kan behöva göras i varje enskilt fall (SABO 2012; Rindstig, Hävrén & Hansson 2014).   
 
När ett företag väljer att tillämpa komponentredovisning är det viktigt att känna till att det 
finns olika infasningsmetoder som kan underlätta i uppbyggnaden av komponentansatsen 
(Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013; Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). Två metoder 
som definieras av Holmgren, Wallberg och Nordlund (2013) är direkt och successiv infasning 
av komponenter i anläggningsregister. Den direkta infasningen innebär i korthet att man redan 
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från början redovisar komponenterna i anläggningsregistret och fortsätter hantera dem där 
(Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013; Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). Ytterligare 
alternativ till den direkta infasningen är om man saknar ett anläggningsregister, då kan man 
som företag nyttja den underhållsplan för när betydande komponenter ska bytas ut. Denna 
underhållsplan kan användas som underlag för hur uppdelningen av komponenter i 
fastighetens redovisade värde ska göras. Även en besiktning av fastigheten kan fungera som 
underlag för företaget i uppdelningen av komponenter. Vidare kommer dessa komponenter 
sedan noteras i ett anläggningsregister (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). I den succesiva 
infasningen registreras inte komponenter som en tillgång direkt utan man låter den icke 
uppdelade fastigheten stå kvar som en tillgång. I stället beräknas en viktad 
avskrivningsprocent, som används för hela fastigheten. Denna process är lämpligt att 
sammanställa i ett sidoordnat register (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013). Metoden 
används i första hand för att underlätta övergången till komponentavskrivning och för att 
kunna hantera metoden snabbt och enkelt till en rimlig kostnad (Nordlund, Pramhäll & 
Drefeldt 2013; Nordlund & Pramhäll 2013). Det alternativ som företag väljer beror i första 
hand på de resurser som finns i respektive företag. Oavsett vad företag väljer för metod kan 
det vara av stor vikt att involvera olika yrkeskategorier ur personalstyrkan. Detta kan handla 
om ett samarbete mellan ekonomer, byggnadstekniker och fastighetsförvaltare (Rindstig, 
Hävrén & Hansson 2014). Dessa personer kan ses i likhet med den ”värderingsman” som 
beskrivs av Gilliland (1980) och Davis och Wyndelts (1979).  
 
Ett företag kan komma inom en viss tid få byta ut komponenter. Detta medför att utbytet 
kommer ses som en nyinvestering, vilket kommer noteras i ett anläggningsregister (Nordlund 
& Pramhäll 2013). Detta innebär att den utgift som tillkommer med det nya bytet aktiveras 
som en tillgång och den gamla komponentens andel av fastighetens totala anskaffningsvärde 
och ackumulerade avskrivningar ska bokas bort (Rindstig, Hävrén & Hansson 2014; Hellman, 
Nordlund & Pramhäll 2011; Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013; Holmgren, Wallberg & 
Nordlund 2013). Det eventuella återstående restvärde på den ersatta komponenten ska skrivas 
ned (Pramhäll & Drefeldt 2013). Däremot om det gäller endast löpande underhåll och 
reparationer av komponenter, ska det istället kostnadsföras (Hellman, Nordlund & Pramhäll 
2011; Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). Ett praktiskt exempel som framförs av 
Nordlund, Pramhäll och Drefeldt (2013) är om ett företag ska laga ett hål i taket ses detta som 
en reparation, vilken kommer att kostnadsföras. Däremot om företag vill byta ut taket ses 
detta som ett utbyte av en komponent och då ska det redovisas i tillgångens redovisade värde 
(Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013).  
 

4.1.6.3 Positiva och negativa effekter av komponentavskrivning 
 
Komponentavskrivning kommer att tillföra en mer rättvisande och korrekt bild hur 
tillgångarna faktiskt används i verksamheten (Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013; Rindstig 
2013; Norberg 2014). Detta är på grund av att stora underhållsutgifter aktiveras i 
balansräkningen och skrivs av, men även att stora utgifter delas upp över tidsperioder via 
avskrivningar i stället för att stora engångsposter ska tas upp i resultatet (Rindstig, Hävrén & 
Hansson 2014; Eriksson 2013). Andra faktorer som påverkas på ett positivt sätt när man 
skriver av sina tillgångar som komponenter är att det bokförda värdet blir mer relevant 
eftersom väsentliga underhållsåtgärder och byten av komponenter tas upp som tillgång istället 
för kostnad. Strävan ligger i att kunna avbilda den ekonomiska innebörden av företagets 
verksamhet så tillförlitligt som möjligt (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Senare 
kommer företag med hjälp av komponentansatsen också kunna göra en mer effektiv planering 
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av underhållsarbete utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv (Rindstig, Hävrén & 
Hansson 2014). Däremot att redovisa tillgångar utifrån en komponentuppdelning kommer att 
medföra betydligt större belastning på det administrativa arbetet (Hellman, Nordlund & 
Pramhäll 2011; Rindstig 2013). En svårighet kommer infinnas i att dela upp en tillgång i 
komponenter och uppskatta dess livslängd eftersom det inte finns några konkreta riktlinjer 
(Nordlund, Pramhäll & Drefeldt 2013). Eriksson (2013) påpekar även att tillämpa 
komponentredovisning kommer kräva mer arbete, bedömningar och resulterar i skillnader 
mellan redovisade värden och skattemässigt tillåtna värden. Vidare belyser Holmgren, 
Wallberg och Nordlund (2013) att det kommer vara viktigt att bygga upp tydliga rutiner och 
säkerhetsställa att processen med komponenter och tillhörande faktorer behandlas på ett 
likvärdigt sätt över tid. Annars kan ett fortsatt arbete med komponentavskrivning skapa 
bekymmer som egentligen inte hade behövt existera (Holmgren, Wallberg & Nordlund 2013). 
En tillämpning kräver ett ökat samarbete mellan ekonomer och byggnadstekniker eller 
projektledare, vilket leder till en ökad kostnad och belastning i personalresurser (Rindstig, 
Hävrén & Hansson 2014).  
 

4.1.7 Avskrivning per hel enhet, komponentavskrivning och verkligt värde 
 
Under tidsperioder har det förespråkats olika principer för att i redovisningen kunna mäta 
tillgångars ekonomiska värde. Detta har varit anskaffningsvärde och marknadsvärde. Det har 
dock aldrig uppnåtts ett konsensus kring vilken som är att föredra (Lorentzon 2013). Vid 
anskaffningstidpunkten sammanfaller vanligtvis det verkliga värdet och anskaffningsvärdet, 
men med tiden förändras det verkliga värdet och det kommer då att skilja sig från 
anskaffningsvärdet (Bokföringstips 2010).  
 
Idag ska företag som upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS redovisa sina 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde (Rindstig 2013). Onoterade företag som redovisar 
enligt K3 ska redovisa sina förvaltningsfastigheter i komponenter det vill säga 
anskaffningsvärde (Bengtsing 2013), då det inte enligt årsredovisningslagen är tillåtet att 
värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde (Pramhäll 2012; RFR 2 2016). Dotterföretag 
vilka följer rekommendationen RFR 2 i sin redovisning innehar ett undantag från att redovisa 
i komponenter och där redovisar dem istället en avskrivning per hel enhet, vilket företag även 
gör som redovisar enligt regelverket K2 (Bengtsing 2013; RFR 2 2016). Då K2 inte kräver 
komponentavskrivning och att det i RFR 2 finns ett undantag till att tillämpa 
komponentavskrivning, kan det innebära att mindre fastighetsbolag och även dotterföretag 
väljer att tillämpa K2 eller RFR 2 för att undgå arbetsbördan med komponentavskrivning 
(Rindstig 2013). Detta menar Rindstig (2013) är synd då han anser att K3 med ett 
principbaserat synsätt ger en väsentligt bättre redovisning än en jämförelse med K2 vilken 
innehåller ett regelbaserat synsätt.  
 
Nedan presenteras en modell, Figur 1, där dessa tre metoder för värdeminskning på tillgångar 
presenteras. De tre värderingsansatserna, avskrivning per hel enhet, komponentavskrivning 
och verkligt värde, har olika effekter på företagets balansräkning. Figuren visar en utveckling 
av det redovisade värdet för dessa tre metoder. Det går att utläsa att komponentansatsen ger 
ett avskrivningsförfarande som är väldigt likvärdigt det avskrivningsförlopp som blir av en 
redovisning till verkligt värde. Verkligt värde motsvaras i denna Figur utav de förväntade 
framtida kassaflödena med avdrag för avskrivningar som utgörs av förändringarna i detta 
värde över åren (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011). Då verkligt värde inte kan beräknas 
på enbart ett sätt och då det ibland kan vara svårt att kunna fastställa ett marknadsvärde på en 
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tillgång när en transaktion inte ens ägt rum, är det svårt att få ett praktiskt tillämpbart mått. 
Därmed kan man hävda att det endast är en teoretisk modell. När det är svårt att veta vad 
marknadsvärdet är, blir också resultat- och balansräkningar fel då dessa påverkas av 
värdeförändringarna i marknadsvärdet (Hellman, Nordlund & Pramhäll 2011; Lorentzon 
2013).  
 

 
Figur 1 – Jämförelse mellan tillgångsvärderingsmetoder (bild hämtad från Hellman, Nordlund & 

Pramhäll 2011).  
 
Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) klargör att i takt med att tillgången blir äldre går det 
att utläsa av Figuren att komponentansatsen ger en bättre bild av verkligheten eller med andra 
ord en bättre bild av tillgångens ekonomiska värdeutveckling i balansräkningen, i jämförelse 
med avskrivning per hel enhet. En avskrivning per hel enhet innebär att resultatet kommer att 
underskattas under åren för komponentbyten och överskattas under övriga år. När fastigheten 
sedan blir äldre kommer även kapitalbindningen i balansräkningen att kunna fångas allt sämre 
med metoden avskrivning per hel enhet. Ett argument som är värt att beakta av de som 
förespråkar eller attraheras av en redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är 
just det att komponentansatsen på ett bättre sätt än metoden avskrivning per hel enhet speglar 
utvecklingen av fastighetens kapitalvärde över tid. När redovisning till verkligt värde inte är 
tillåtet eller att det inte är något alternativ, måste redovisningen ta sin grund i 
anskaffningsvärdet och då är det viktigt att utvärdera olika metoder, både utifrån 
resultateffekter men även utifrån kapitalbindningseffekter (Hellman, Nordlund & Pramhäll 
2011).  
 

4.2 Empirisk undersökning 

4.2.1 Intervjupersoner fastighetsbolag 
 
Nedan i Tabell 3 följer en kort presentation av de utvalda respondenterna i urvalsgruppen 
fastighetsbolag. Presentationen kommer att behandla deras befattning, deras arbetsuppgifter 
samt deras fiktiva namn.  
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Allmännyttiga fastighetsförvaltandeföretag 
Forsbergs Hem (ekonomichef) Forsbergs Hem är ett bolag som ingår i en koncern. 

Koncernen tillämpar IFRS, medan dotterföretaget 
tillämpar K3. Ekonomichefen på Forsbergs Hem har 
det övergripande ansvaret över ekonomin i företaget. 
Han har tillsammans med en redovisningschef och 
två ekonomer bland annat byggt upp företagets sätt 
att redovisa tillgångar i komponent. 

Wiklunds Bostäder (controller) Controllern anställdes av Wiklunds Bostäder på 
grund av implementeringen av K3 och 
komponentavskrivning. Hennes roll blev att ta hand 
om projektet och få ordning på det nya sättet att 
redovisa. Idag arbetar hon mer med uppgifter inom 
controllerområdet, så det fortsatta arbetet med K3-
regelverket är överlämnat till de övrig personal på 
ekonomiavdelningen. 

Malmbergs Bostadsbolag 
(ekonomichef) 

Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag ser sig 
själv som mer eller mindre ”ekonomiavdelningen”. 
Det är han som genomfört implementeringen av 
komponentavskrivning och som även idag sköter 
detta arbete. Han har en ekonomiassistent till hjälp, 
dock inte som avlastning inom området 
komponentavskrivning. 

Bengtssons Fastigheter 
(fastighetsekonom) 

Bengtssons Fastigheter ingår i en koncern som 
tillämpar IFRS. Dotterföretaget har valt att tillämpa 
K3 i sin redovisning. Fastighetsekonomen inom 
företaget är den person som har haft hand om 
övergången till komponentavskrivning och har än 
idag ett ansvar för denna arbetsprocess. 

Anderssons Fastighet 
(ekonomichef) 

Idag arbetar ekonomichefen tillsammans med 
projektledare på affärsutvecklingsområdet i arbetet 
med komponenter. Under implementeringen hyrde 
företaget in externa konsulter för att sköta 
övergången. 

 
Tabell 3 – Översikt intervjupersoner fastighetsbolag (egenproducerad).  

 

4.2.2 Intervjupersoner revisorer 
 
Nedan i Tabell 4 följer en kort presentation av de utvalda respondenterna i urvalsgruppen 
revisorer. Presentationen kommer att behandla deras befattning, deras kunder samt deras 
fiktiva namn.  
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Auktoriserade revisorer 
Per Per är en auktoriserad revisor och har en kund som är 

ett större privatägt fastighetsbolag. Han arbetar inte 
dagligen med fastighetsfrågor, men han anser sig vara 
väl insatt i området. 

Niklas och Lukas Niklas och Lukas är båda auktoriserade revisorer 
vilka arbetar på en avdelning som är specialiserad på 
fastighetsfrågor sedan 10-15 år tillbaka i tiden. Deras 
dagliga arbete består till 50 procent av kunder som är 
fastighetsbolag. Lukas har även varit praktiskt insatt i 
fastighetsområdet då han arbetat på ett 
fastighetskonsultföretag under ett års tid där han hade 
ansvaret för den ekonomiska rapporteringen för 
fastighetsbolag vid implementeringen av K3-
regelverket. I dagsläget har Thomas inga kunder som 
han reviderar vilka använder sig av K3. 

I denna intervju var tanken att vi enskilt skulle 
intervjua Niklas men han hade till detta tillfälle även 
bjudit in sin kollega Lukas till att delta. Detta såg vi 
som något positivt då det resulterade i fler synpunkter 
under intervjutillfället. 

Rebecka Rebecka är sedan tidigare auktoriserad revisor men 
arbetar idag inom redovisningsområdet och är väl 
insatt i området komponentavskrivning. Hon arbetar 
dagligen med olika redovisningsfrågor och kommer i 
kontakt med olika typer av kunder. 

Erik Erik arbetar som auktoriserad revisor och har ett antal 
kunder han reviderar som arbetar med 
komponentuppdelning i fastigheter. 

Kevin Kevin avlade sitt prov för auktorisation under samma 
tidsperiod då implementeringen av 
komponentavskrivning i K3-regelverket skulle 
införas. Under implementeringsprocessen hade han 
en del kunder som hade egna fastigheter, dock inget 
fastighetsbolag. Idag är Kevin en auktoriserad revisor 
och reviderar flera fastighetsbolag. Kevin skrev sitt 
prov i samma period som implementeringen av K3. 
Detta ser han som väldigt positivt, då han idag är väl 
insatt i både K3 och komponentavskrivning. 

 
Tabell 4 – Översikt intervjupersoner revisorer (egenproducerad).  
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4.2.3 Fastighetsbolag 

4.2.3.1 Implementering 
 
Implementeringen av komponentavskrivning i respektive företag har sett lite olika ut. Vid 
uppdelningen av fastigheterna i komponenter har tre av företagen, Wiklunds Bostäder4, 
Anderssons Fastighet5 och Malmbergs Bostadsbolag6 valt att utgå från den mall som SABO 
tagit fram. Företagen har även fått göra egna korrigeringar som är anpassade till varje enskild 
fastighet eftersom många av fastigheterna är unika och måste anpassas efter sina egna 
förhållanden. Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag framför att denna mall 
underlättade i deras arbete. Han ansåg att de hade alltför många fastigheter för att kunna 
analysera varje enskild fastighet och lägga upp komponenter, för att sedan fördela ut bokförda 
värden på dessa. Därmed utgick de från mallen till en början och det fungerade då som en 
schablonmässig komponentuppdelning. I Malmbergs Bostadsbolag idag finns inga mallar som 
säger exakt hur de ska göra utan det är mer en individuell bedömning för varje fastighet.  
 
Bengtssons Fastigheter7 och Forsbergs Hem8 som ingår i en koncernverksamhet har på 
likartat sätt som de övriga fastighetsföretagen implementerat komponentavskrivning i sin 
verksamhet. Företagen tog fram komponenter centralt inom respektive koncern. De beslut 
som fattades i samband med implementeringen gjordes gemensamt inom varje koncern. 
Företagen valde att hantera de befintliga fastigheterna på ett schablonmässigt sätt. Både vid 
implementeringen men även idag måste företagen först stämma av med dennes koncern om 
det är något de vill förändra med komponenter, exempelvis lägga till en ytterligare 
komponent. De får inte ta några egna beslut som förändrar sättet att hantera komponenter.  
 
Ett företag utmärker sig i en aspekt från de andra. Anderssons Fastighet har valt att ta in 
externa konsulter för att sköta övergången. Företaget tyckte det var viktigt att skapa sig en bra 
grund från början. Konsulten tillsammans med personal från ekonomiavdelning och 
avdelningen för fastighetsutveckling valde att dela upp anskaffningsvärden och ackumulerade 
avskrivningar i komponenter per fastighet för att sedan bryta ned dessa på byggnad. Wiklunds 
Bostäder gjorde inte heller någon schablonmässig indelning. De utgick från SABO:s mall men 
analyserade varje fastighet för sig för att se vilka komponenter som passade dem. De ville på 
samma sätt som Anderssons Fastighet göra arbetet med komponenter grundligt från början. I 
Wiklunds Bostäder var det ett samarbete mellan controller, ekonomichef och 
förvaltningschef.  
 
I övergången på Bengtssons Fastigheter krävdes ett parallellt arbete. Man arbetade precis som 
vanligt med redovisningen samtidigt som fastighetsekonomen omvandlade projekt utifrån att 
tänka komponent i ytterligare en redovisning. Under den perioden hade de två redovisningar. 
Den 1 januari 2014 bytte man sedan plats på allting och de fick då en K3-effekt i den 
finansiella rapporten. Fastighetsekonom fick således transformera om allting, genom att läsa 
ut de gamla värdena och läsa in de nya värdena på balansräkningen.  
 
Samtliga fastighetsbolag har hävdat att diskussioner med andra företag och med revisorer 
inför implementeringen varit nödvändiga. Det var diskussioner kring hur många komponenter 

                                                 
4 Controller på Wiklunds Bostäder, intervju den 15 mars 2016 klockan 10.00. 
5 Ekonomichef på Anderssons Fastighet, intervju den 16 mars 2016 klockan 09.00.  
6 Ekonomichef på Malmbergs Bostadsbolag, intervju den 15 mars 2016 klockan 14.00. 
7 Fastighetsekonom på Bengtssons Fastigheter, intervju den 14 mars 2016 klockan 10.00. 
8 Ekonomichef på Forsbergs Hem, intervju den 14 mars 2016 klockan 14.00. 
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man skulle ha, vilken livslängd dessa komponenter hade, hur de skulle genomföra övergången 
och så vidare. Företagen kände sig osäkra när de inte hade någon direkt information på hur de 
skulle gå tillväga. På detta sätt kunde de komma fram till bästa tänkbara tillvägagångssätt, 
som passar dem själva. Ekonomichefen i Malmbergs Bostadsbolag menar att varken för 
många eller för få komponenter är bra. För få komponenter leder till att gränsdragningar blir 
svåra att göra och det är svårt att se vad som är en komponent och inte. Medan för många 
komponenter leder till ett allt för stort arbete. Han beskriver vidare: 
 

Det gäller att hitta något lagom, så att man känner att det här kan vara en komponent. För 
det svåra är att egentligen avgränsa när ett komponentbyte egentligen har skett. Det är 
också därför som jag tycker att det inte är så bra. Det är väldigt sällan man gör ett helt 
komponentbyte, utan man byter ut delar hela tiden. När ska man då tycka att ett 
komponentbyte har skett?  
 

(Ekonomichef på Malmbergs Bostadsbolag 2016) 
 
Ekonomichefen på Forsbergs Hem ville från början undvika att implementera 
komponentavskrivning, men eftersom detta inte var möjligt i koncernen var det bara att 
acceptera den nya avskrivningsmetoden och göra det bästa av situationen. Han beskriver det 
som att de ville få metoden att fungera i praktiken, men att de inte skulle utveckla den mer än 
nödvändigt. Komponentavskrivning såg han som ett nödvändigt ont som bara skulle 
genomföras. Han känner att arbetet med metoden och anpassningen till den överlag har 
fungerat ganska bra trots allt. Det blev inte fullt så komplicerat som han tänkte sig från början. 
Trots detta så förnekar han inte allt arbete som har varit med övergången. Han framför: ”Det 
har varit ett krävande år. En dramatisk förändring i vårt sätt att redovisa fastigheter får jag 
ändå säga” (Ekonomichef på Forsbergs Hem 2016). 
 

4.2.3.2 Arbetsprocess 
 
Inom alla fem fastighetsbolag har respektive intervjuperson poängterat att samarbetet varit en 
av de viktigaste aspekterna i implementeringsfasen. Det har krävts ett ökat samarbete mellan 
ekonomiavdelning och byggtekniker eller projektledare. Detta samarbete har även idag 
fortlöpt i respektive företag, dock skiljer det sig mellan företagen hur stark kontakt som 
kvarstår. I Wiklunds Bostäder lyfter controllern att samarbetet har blivit starkare, då det krävs 
att de ständigt uppdaterar varandra eftersom underhållsprojekt ska följas upp varje månad. 
Ytterligare framför hon att det är viktigt att behålla ”tänket”; om det är ett rent 
reparationsarbete eller om det är en aktivering av en tillgång i balansräkningen det handlar 
om. Fastighetsekonomen i Bengtssons Fastigheter framför att inom företaget är det oerhört 
viktigt att samarbetet kvarstår mellan honom och projektansvariga, eftersom de behöver föra 
en ständig dialog kring komponenter. Han framhåller att alla måste vara med i K3-tänket för 
att kunna tala samma språk. ”Alla måste tänka komponent” (Fastighetsekonom på Bengtssons 
Fastigheter 2016).  
 
Ekonomichefen på Anderssons Fastighet berättar att idag bokför de sina projekt under 
”projekt”. Innan ett projekt får sitt nummer måste det godkännas av projektledaren, 
affärsområdeschefen och slutligen av ekonomichefen. Först efter att projektet har blivit 
godkänt kan det starta i praktiken. Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag beskriver att 
det är viktigt att han får kännedom om hur komponentindelningen blir i varje nytt projekt som 
byggteknikerna leder. Han kräver in en komponentuppdelning från byggledare innan en 
ombyggnad eller ett renoveringsprojekt har startat eller precis vid uppstart. Om han inte vet 
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vilken komponentindelning som kommer bli innan projektet är helt genomfört, vet han inte 
vad kostnaden kommer att bli med tanke på utrangeringskostnader, restvärden, aktiveringar, 
underhållsutgifter och annat. Han vill helst inte att de komponenter som de byter ut ska ha för 
stort bokfört värde kvar, för detta blir en stor kostnad för företaget som de kanske inte räknat 
med från början. Han menar att det är mycket att tänka på kring utrangeringsvärdet. 
Ytterligare en problematik kommer vid underhållskostnader, menar han. När Malmbergs 
Bostad står inför ett ombyggnadsprojekt så spelar det väldigt stor roll om det kommer bli 
komponent eller inte komponent, med andra ord om det blir aktiverbart eller inte. Det som 
inte blir komponent blir nämligen en underhållskostnad som går direkt på resultatet. Här 
gäller det, precis som vid utrangeringsvärde, att tänka vad blir komponent och vad blir 
kostnad. Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag menar vidare att vid en nybyggnation 
så spelar inte komponentindelning så stor roll. Den får betydelse för den genomsnittliga 
avskrivningstiden. Det är först när det kommer till komponentbyten som en 
komponentredovisning får effekter.  
 
Samarbetet mellan ingenjörer och ekonomer har förstärkts i de enskilda projekten menar 
ekonomichefen på Forsbergs Hem. Nu krävs det att de för varje projekt ska göra en 
komponentuppdelning och han menar att det kommer bli merarbete varje gång. Problematik 
kommer att uppstå främst i att veta vad olika saker kostar, att få ett pris per komponent och att 
ta hand om det värde som finns kvar i de komponenter som ska utrangeras. Det här arbetet 
med uppdelning i komponent tillför att man behöver hålla ordning på allt på ett bättre sätt. 
Man får kontrollera gamla balansräkningar inför varje projekt. Han belyser att det kan bli 
stora oväntade kostnader i ett projekt annars. Han ger exemplet när man ska starta en 
fasadmålning och så visar det sig att fasaden är i betydligt sämre skick så att det inte räcker att 
bara måla om den, utan man får byta ut en stor del av den. Detta kommer på så vis resultera i 
100 procent underhåll istället för 100 procent aktivering. Detta innebär att det kräver lite mer 
tid och kontroll över varje projekt och vad dess slutkostnad kommer att bli.  
 
Fastighetsekonomen på Bengtssons Fastigheter berättar vidare att de gemensamt inom 
koncernen beslutat att ett utbyte ska ske då det är utbytt till 25 procent, vilket innebär att om 
man byter ut en fasad av fyra så är det aktiverbart i balansräkningen. Han fortsätter att belysa 
att vid ett komponentbyte måste man kontrollera vad som redan finns på den befintliga 
komponenten, om den är fullt avskriven eller om det finns ett restvärde. Om komponenten har 
ett restvärde vid utbytet ska detta utrangeras och kostnadsföras. Fastighetsekonomen på 
Bengtssons Fastigheter förklarar att han hela tiden behöver tänka aktivering, nedskrivning, 
bokfört värde och marknadsvärde när det kommer ett stort projekt som ska genomföras. Han 
menar att när du gör stora åtgärder på en fastighet så tenderar det att bli aktiverbart. Tidigare 
kunde man använda underhållsmedel för att finansiera mycket och då fick man inte upp dem 
bokförda värdena på fastigheten. Idag när man aktiverar en komponent krävs det att man 
också studerar det bokförda värdet i relation till marknadsvärdet. Om det bokförda värdet 
skulle överstiga marknadsvärdet genom aktiveringen av komponenten i fråga, resulterar detta 
i ett nedskrivningsbehov vilket kostnadsförs i resultaträkningen. Där menar 
fastighetsekonomen att det krävs mer eftertanke i arbetet, men att de också kommer att 
komma närmare marknadsvärdet på fastigheten när de aktiverar mer än tidigare.  
 

4.2.3.3 Anledningar till komponentavskrivning 
 
Från samtliga fastighetsföretag beskrivs anledningarna till att komponentavskrivning 
implementerats på ett likartat sätt. De uttrycker att komponentavskrivning ska ge en mer 
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rättvisande bild rent teoretiskt. Från ekonomichefen på Forsbergs Hem råder en tveksamhet 
om komponentavskrivning verkligen kommer att spegla en mer rättvisande bild i praktiken. 
Han tycker att metoden är teoretiskt fullt rimlig och att den kommer ge en bättre fördelning av 
kostnader på en fastighet än avskrivning per hel enhet. Vidare betonar ekonomichefen att 
komponentavskrivning är mer passande för företag som har färre fastigheter att redovisa. För 
när man har ett stort fastighetsföretag med omkring 400 fastigheter så kommer 
underhållsutgifter och aktivering ta ut varandra och de försvinner in i alla summeringar och 
syns ändå inte på sista raden. Därför tycker han att det kan bli mycket hantering när det ändå 
inte kommer att märkas på samma sätt som vid ett mindre antal fastigheter.  
 
I Malmbergs Bostadsbolag är ekonomichefen inne på samma spår, att metoden är en ren 
teoretisk modell som visar att det finns olika livslängder på olika delar i en byggnad. Han 
ifrågasätter hur metoden kommer i uttryck i praktiken och i vilken utsträckning den ska 
fungera. Han lyfter att om det hade varit lätt att urskilja de olika komponenterna och när de 
varit utbytta och så vidare, så hade metoden fungerat bra. Han påpekar:  
 

Det finns inga komponenter som är självklara som man bara byter ut. Det är inte som på 
en bil där man byter ett däck så har man bytt den komponenten på något vänster. 

 
(Ekonomichef på Malmbergs Bostadsbolag 2016)  

 
Vidare beskriver han att en effekt av tanken med en rättvisande bild är att fastighetsbolagens 
årsredovisningar skiljer sig åt mer än någonsin. Han menar att K3-regelverket har gjort att 
företag väljer att göra detta på olika sätt och då ser också årsredovisningarna ut på olika sätt, 
vilket försämrar jämförbarheten mellan bolag. Han framför:  
 

När man ser på fastigheten, byggnaden i sig, tror jag inte att man uppnår jättemycket 
totalt sett. De flesta har gjort de här indelningarna med mallar och de hamnar på ungefär 
två procent eller strax över. Det är inte intressantare än så att veta att en komponent är på 
25 procent och en annan på 75 procent, för man hanterar ju hela byggnaden. Vi vill veta 
det bokförda värdet på hela byggnaden, det är mer intressant. Huruvida en komponent är 
närmre ett byte eller inte, det har vi ändå i våra underhållsplaner. Alla fastighetsbolag 
arbetar ju med underhållsplaner.  

 
(Ekonomichef på Malmbergs Bostadsbolag 2016) 

 
En tillämpning av komponentavskrivning tillför enligt controllern på Wiklunds Bostäder och 
ekonomichefen på Anderssons Fastighet att det kommer att bli oerhört mycket tolkningar i 
sättet att redovisa. Varje företag gör sina egna tolkningar på komponentuppdelningar. Det ges 
således ett utrymme för olika tolkningar, vilket medför att det blir svårt att jämföra företag. 
Ekonomichefen uttrycker sig:  
 

För vi har våra komponenter och vi har våra avskrivningstider. Grannen tvärs över gatan 
kan ha andra komponenter och andra avskrivningstider. Men vi ska agera på samma 
marknad och vi ska vara jämförbara och det går ju inte. Innan visste man åtminstone att 
alla gjorde likadant. 
 

(Ekonomichef på Anderssons Fastighet 2016) 
 
Fastighetsekonomen på Bengtssons Fastigheter beskriver vidare att syftet med 
komponentavskrivning egentligen på något sätt ska hjälpa till att fasa ut det gamla och att 
aktiveringen ska försöka balansera det. Han framför att:  



 

 - 37 - 

 
Jag tänker såhär, vi hade egentligen inte behövt ha det här, men vi åkte på det och i och 
med det så försöker vi göra det bästa möjliga med det. Och det ger ju en mer rättvisande 
bild tycker jag. Gör man stora investeringar, så kan man inte gömma en del av dem i en 
underhållsdel och ta på resultatet, utan det går på balansen och då är det tydligare om man 
åker på nedskrivningsbehov eller inte och så vidare. 
 

(Fastighetsekonom på Bengtssons Fastigheter 2016) 
 

4.2.3.4 Åsikter kring komponentavskrivning 
 
När det uppstår en ny lagförändring och när det i detta fall handlar om ett helt nytt sätt att 
redovisa sina tillgångar på, kommer blandade åsikter att uttryckas. I dessa fem fastighetsbolag 
har åsikterna om komponentavskrivning yttrats på skilda sätt. Det som fastighetsbolagen är 
överens om är att metoden har medfört betydligt mer arbete för ekonomiavdelningen. Ett 
fortsatt arbete med komponentredovisning kommer att kräva mer än den tidigare metoden, 
avskrivning per hel enhet. Samtidigt är företagen ense om att projektledarna eller 
byggteknikerna kommer att få ett ökat arbete, eftersom de behöver anpassa sig till att varje 
fastighet har sina komponenter. Ekonomichefen på Forsbergs Hem poängterar att 
projektledarna kommer behöva använda sig av flera olika kalkyler. En för totalentreprenaden 
med bygglovsavgifter, moms och räntor. Därefter kommer ekonomiavdelningen vilja ha alla 
poster uppdelade på komponent. Samt en sista kalkyl på avkastningsvärderingar på 
fastigheter.  
 
Kostnadsaspekten av komponentavskrivning är ytterligare en negativ faktor som företagen är 
överens om. Fastighetsekonomen på Bengtssons Fastigheter beskriver att metoden medför en 
stor kostnad och att det även blir mer ”plottrigt” än tidigare metod. Han menar på att det blir 
mycket mer att kontrollera och att det kräver en mer noggrann planering, vilket även har 
framförts av ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag. Redovisningen kräver exempelvis 
att man måste tänka på två olika sätt, hur det blir redovisningsmässigt och hur det blir 
skattemässigt. Fastighetsekonomen på Bengtssons Fastigheter redogör exempelvis för att en 
komponent ska aktiveras när utbytet är minst 25 procent, uppfylls dock inte detta så går det 
mot underhåll istället. Detta resulterar kanske i ett underhåll redovisningsmässigt, men en 
aktivering skattemässigt. Därför blir det nödvändigt att dela upp anläggningsregistret i två 
delar, bara för att kunna göra en skillnad på detta. Liknande menar ekonomichefen på 
Malmbergs Bostadsbolag att detta är en väsentlig nackdel med komponentavskrivning. 
Tidigare försökte företaget efterlikna den bokföringsmässiga med den skattemässiga 
redovisningen, men idag är den av skilda slag. Dessa temporära skillnader som uppstår menar 
han enligt vissa entusiaster inte spelar så stor roll. Men enligt honom själv behöver dessa 
hållas inom rimliga gränser.  
 
Både controllern på Wiklunds Bostäder och ekonomichefen på Forsbergs Hem har svårt att se 
den riktiga nyttan med metoden, utan återger att kostnaderna är högre än nyttan. 
Ekonomichefen nämner att det kanske i framtiden kommer att jämnas ut och att 
arbetsprocessen blir lättare. Han medger dock att han fortfarande är tveksam över den riktiga 
nyttan med komponentavskrivning. Vidare delger ekonomichefen att han har svårt att tro att 
någon av deras intressenter är särskilt intresserade att ta del av informationen som 
komponentavskrivning tillför. Enligt hans uppfattning befinner sig intressenternas intresse 
mer i att kontrollera marknadsvärden. Han fortsätter i att förklara att Forsbergs Hem inte 
belånar sig själva, utan att de lånar via kommunen och att de därför inte möter 
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finansmarknaden, vilken kanske kan vara en potentiell intressent i frågan. Även 
ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag anser att det är tveksamt om några intressenter är 
särskilt intresserade av informationen som uppstår med komponentavskrivning. I samband 
med detta lyfter han även att årsredovisningarna inte förändras i så stor grad jämfört med 
tidigare.  
 
För Malmbergs Bostadsbolag har arbetsprocessen varit krävande och ekonomichefen påpekar:  
 

Det har varit, jag som många andra, ett ganska stort motstånd mot det givetvis. För att så 
mycket pengar det har kostat till så väldigt liten nytta, så kan man verkligen fråga sig vad 
det ska vara bra för. Det är oerhört många timmar och kvalificerade timmar, som lagts ner 
på det här och man kan fråga sig varför. Det är lätt att sitta och göra teoretiska modeller 
som ser jättebra ut, men på något sätt får man ändå sätta nytta i någon slags proportion till 
kostnaden. Nu är det stora arbetet gjort men det är fortfarande väldigt mycket merarbete. 
 

(Ekonomichef på Malmbergs Bostadsbolag 2016) 
 
Ekonomichefen på Anderssons Fastighet tycker att avskrivningsmetoden medför en 
begränsning i det löpande arbetet med projekten. När man i företaget konstaterar att man ska 
göra ett komponentbyte men man ser att det finns ett stort utrangeringsvärde kvar, händer det 
att man ibland måste skjuta på ett sådant projekt på grund av att man inte har ekonomin till att 
ta denna kostnad. Vidare menar hon att det kan vara bra ur en ekonomisk synvinkel, men 
kanske inte för företagets bästa. Om ett företag har en stark ekonomi och kan hantera 
utrangeringar som uppstår så är detta inte ett problem, menar hon. Å andra sidan har man inte 
tillräckligt bra ekonomi kan man bli begränsad. Ett alternativt sätt som hon lyfter är att man 
kan omvärdera en fastighet, men samtidigt menar hon att stommen inte kan vara hur stor som 
helst på ett hus. Anderssons Fastighet har bestämt sig för att det de en gång har gjort, det får 
de acceptera och då kan det innebära att de får skjuta på någon ombyggnation till framtiden 
tills dess att de har ekonomin till att ta restvärdet som en kostnad.  
 
Under intervjuerna med fastighetsbolagen framförs även positiva aspekter med metoden. I 
Bengtssons Fastigheter uttrycker fastighetsekonomen att komponentavskrivning har bidragit 
till en mer noggrannhet och mer kontroll på fastigheterna ur ett redovisningsperspektiv. Det 
kräver mer eftertanke i arbetet; ska det aktiveras eller inte, hur mycket byter vi ut, vad vi ska 
ha för avskrivningstid och så vidare. I arbetet ser han också en fördel att det engagerar 
projektledare mer och de tvingas att tänka lite mer. De blir mer insatta och börjar förstå 
innebörden av redovisningen rent praktiskt. Controllern på Wiklunds Bostäder är även hon 
positiv till den ökade kontrollen och den ökade kunskapen om fastigheterna som ett arbete 
med komponentuppdelning har bidragit till.  
 
Ekonomichefen på Anderssons Fastighet anser att det är bra att man delar upp huset på fler 
delar än vad dem tidigare gjorde. Hon menar att dem skrev av alla investeringar på två 
procent de senaste åren. De fick dock ingen kontroll på hur gamla saker och ting var. Varje 
gång Anderssons Fastighet hade planer på att genomföra en investering eller göra en byggplan 
så fick de gå ut och inventera fastigheterna och se hur det såg ut i verkligheten. Hon beskriver 
det som att nu har de ett underlag och detta gör att dem kan arbeta mer proaktivt med projekt. 
Om de till exempel har tre hus med papptak som de vet ska underhållas, då vet dem det tidigt 
och kan planera på ett annat sätt. Detta tycker ekonomichefen på Anderssons Fastighet är en 
stor fördel, att de får en bättre kontroll på när de ska sätta in åtgärder i deras fastigheter. Hon 
tycker att tanken i grund och botten är bra, men att det sedan kommer att ta tid innan de 
slutligen är där så att metoden fungerar så som tanken är. Hon formulerar sig:  
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Jag tror komponentavskrivning översikt blir bättre. Kortsiktigt nu så är det koko, det är 
faktiskt så det är. Det kommer att ta ett tag innan man liksom kommer i fas med det. Men 
jag tror komponenter på sikt, kommer vara bättre. För som tidigare, när man bara la på 
och så skrev man av med två procent och man kom aldrig ner på nolläge någon gång. 
Man bara la på, la på, la på, och skrev av på oändlig tid. Det gör man inte med 
komponenter. Det blir ett slutvärde. Så att jag tror att denna metod faktiskt trots allt är 
mycket bättre. Jag tror det, i det långa loppet.  
 

(Ekonomichef på Anderssons Fastighet 2016) 
 
Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag, som överlag har uttryckt sig negativt om 
komponentavskrivning, har svårt att se några fördelar med metoden. Det som han anser har 
bidragit med någonting är att han och byggledarna har varit tvungna att tänka lite mer och att 
de även får ett bättre samarbete, en bättre planering och en bättre överblick på fastigheterna. 
Han framför även vid eftertanke att metoden har en viss effekt på gamla byggnader. De har 
tidigare skrivit av på två procent och efterhand har de nästan inte haft något bokfört värde 
kvar och så har de underhållit fastigheterna men det har inte blivit någon aktivering utav det. 
Trots att de har underhållit fastigheterna och hållit dem i bra skick så sjunker ändå bara det 
bokförda värdet. Där menar han att det finns en poäng med komponentavskrivning. Därför att 
nu höjer man trots allt det bokförda värdet när man genomför ett större underhåll eller 
komponentbyte. Detta kan ekonomichefen på Malmbergs Bostad se som mer rätt. Men han 
menar vidare att detta gör ju ingen skillnad i nybyggnationer, det är endast i dem gamla 
byggnaderna när de börjar byta komponenter som det får en effekt. 
 
Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag är ändå skeptisk till komponentavskrivning och 
han medger att han skulle vilja gå tillbaka till avskrivning per hel enhet, just på grund av att 
det är en mycket smidigare hantering. Komponentavskrivning har enligt honom kostat mer än 
det smakar. Ekonomichefen ser dock ändå framtiden som lite ljus, då det har blivit bättre och 
att den jobbigaste delen var övergången. Han tror att företaget kommer att hitta bättre rutiner 
för att kunna hantera detta. Han säger:  
 

Vi måste hitta rutiner här, för att kunna fånga upp dem här projekten och få in det i 
komponenter i tid och vi måste också hitta rutiner för att bokföringsmässigt kunna hantera 
det. Dit har vi inte kommit idag, utan vi har inget bra bokföringsmässigt sätt att hantera 
de här, om man säger så, vi får gå in i projekt för projekt och göra en bedömning. Vi kan 
inte direkt i bokföringen utläsa hur mycket är komponent nu och hur mycket är underhåll, 
utan det blir på projektnivå. Så det handlar om att arbeta med att förbättra sina rutiner helt 
enkelt. Och där är inte vi framme än, helt klart. Utan det blir jag som får leta mycket i 
bokföringen, på olika projekt då. Så det kommer blir bättre, det kommer det. 
 

(Ekonomichef på Malmbergs Bostadsbolag 2016) 
 
I företaget Forsbergs Hem medger ekonomichefen också att han är tudelad i frågan om 
komponentavskrivning, men att han inte längre är lika negativ som tidigare. 
Komponentredovisning har tillfört att de får bättre struktur och kontroll på vad som görs i 
projekten. Utrangeringar och kopplingen till det skattemässiga har också blivit tydligare på 
det här sättet. Han tycker att det fungerar med komponentavskrivning men han poängterar att 
det inte blir någon exakthet. Det blir ändå någon form av schabloner som man kan sätta 
utifrån den bästa uppskattningen man kan göra.  
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Ekonomichefen på Anderssons Fastighet är av åsikten att hon tror att fler och fler börjar förstå 
vidden av komponentavskrivning. Framförallt nu när fastighetsbolag börjar komma till det 
läge när de byter ut komponenter och de ska utrangera den gamla. Hon uttrycker denna 
process som att det är ett ”meck”, men att det kommer att bli bra i framtiden.  
 

4.2.4 Auktoriserade revisorer 

4.2.4.1 Kunder 
 
Revisorernas uppfattningar av deras kunders åsikter i frågan är av lite olika karaktär. 
Rebecka9 framför att hon har varit i kontakt med en ekonomichef på ett stort kommunalt 
fastighetsbolag, vilka har gjort en komponentuppdelning på 2600 byggnader. Hon hade frågat 
honom hur det var och hur det hade varit vid övergången. Hon berättar att han svarade att det 
varit väldigt arbetsamt och jobbigt, men att det blir otroligt bra och att det kommer att leda till 
en bättre kontroll i verksamheten. Hon medger att det är många fastighetsbolag som är 
negativa till komponentavskrivning. Hennes uppfattning är dock att det är annat som styr 
dessa åsikter, nämligen pengar, bonus, provisioner och så vidare. Hon menar att:  
 

Nu är alla jätteglada för nu stiger fastighetspriserna, så när man redovisar enligt IFRS och 
förvaltningsfastigheter redovisar till verkligt värde, det är ju jättebingo. Men vad händer 
när det blir en fastighetskris? Det finns andra krafter som styr det här, vilket resultat är det 
vi vill visa. Det låter tufft, men det är så det är!  
 

(Revisorn Rebecka 2016) 
 
Det gehör som Per10 har fått från sina kunder är att det har fungerat bra med den tidigare 
metoden. Hans uppfattning är att de är mer intresserade av att visa det verkliga värdet på sina 
fastigheter och att det blir för mycket avskrivet eftersom det då inte speglar detta värde. 
Medan det bokförda värdet går ner, går samtidigt fastighetsvärdena på marknaden upp. Per 
tror även att fastighetsbolagen anser att den kostnad som tillkommer med 
komponentavskrivning kommer att överstiga nyttan. Han medger själv att han har svårt att 
bedöma den kostnaden som det nya konceptet medför. Hans åsikt är att kostnaden har varit 
hög nu i början, men att över tid kommer den att minska och då kommer nyttan att bli mer 
kännbar.  
 
Lukas11 poängterar att hans uppfattning av kundernas inställningar till regelverket är att:  
 

Alltså K3 som helhet så tycker nog de flesta, och det tycker jag också, att det är ett 
jättebra regelverk. Men de flesta upplever nog komponentavskrivning som ett nödvändigt 
ont. 
 

(Revisorn Lukas 2016) 
 
Vidare fortsätter Niklas12 att en anledning till varför fastighetsförvaltande företag är emot 
komponentavskrivning kan vara på grund av att man inte kan söka svaret i hur andra företag 
har valt att tillämpa regelverket. Han påpekar att merparten av deras kunder har valt bort K3 
                                                 
9 Revisorn Rebecka, intervju den 18 mars 2016 klockan 13.00.   
10 Revisorn Per, intervju den 17 mars 2016 klockan 9.00.  
11 Revisorn Lukas, intervju den 18 mars 2016 klockan 10.00.  
12 Revisorn Niklas, intervju den 18 mars 2016 klockan 10.00.  
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just för att undvika komponentavskrivning. De bolag som är noterade ska tillämpa IFRS 
sedan 2005 i sin koncernredovisning, så där är det en icke-fråga i valet. De kan dock möjligen 
tillämpa K3 i sina dotterbolag, men Niklas uppfattning är att de ofta väljer RFR 2 istället, för 
där undgår man komponentavskrivning om man vill. Niklas uppfattningar är att gruppen som 
har valt K3 är ganska få och anser att där finns beviset på om de tycker om det eller inte.  
 
Niklas anser att även de som revisorer kan ha en inverkan i de val som deras kunder ska ta 
ställning till, eftersom deras kunder vill ha råd om hur de ska gå tillväga. Han lyfter att varken 
han eller Lukas är för komponentavskrivning och detta menar han kan ha färgat deras kunder i 
valet av regelverk. Enligt Niklas kan kunder få en annan uppfattning och andra råd om man 
kontaktar någon annan revisor som är mer positiv till komponentavskrivning. Denne revisor 
kan även då ha fler kunder som tillämpar metoden i större utsträckning än vad både Niklas 
och Lukas har. Den bild som utmärks av Niklas och Lukas är att kan företag välja bort 
metoden så gör dem det. Lukas fortsätter med att berätta att hans uppfattning är att de som har 
gjort en ordentlig analys av fördelar och nackdelar både idag och i framtiden av de olika 
regelverken, har landat i att gå över till IFRS i många fall. Han menar att de som har gått in i 
K3 har oftast inte gjort analysen. Det är den upplevelsen Lukas har fått från de bolag som han 
har stött på. 
 
Eriks13 uppfattning är att kunderna ser det som någonting som kräver energi och att detta kan 
läggas på något annat i verksamheten. De flesta bolag känner att det här är påfrestande och att 
de inte vill lägga för mycket tid på det eftersom de inte får tillbaka så mycket som det kostar. 
Erik tror inte uppfattningarna kommer att förändras avsevärt i framtiden.  
 

Många av våra kunder är allergiska mot att bygga upp en administration som kostar en 
massa pengar, de har en ganska bra överblick över sina fastighetsvärden ändå. Ägarna 
tycker nog bara att, fixa till det nu så att det är i boxen, så att vi gör någorlunda rätt i alla 
fall. 
 

(Revisorn Erik 2016) 
 
Han framför vidare att större fastighetskoncerner skulle få anställa en hel avdelning för att 
kunna hantera komponentavskrivning och han medger att det går ju inte att höja hyrorna så 
mycket för att kompensera upp det.  
 
De kunder som Kevin14 har varit i kontakt med och som har gjort övergången har tyckt att det 
varit jobbigt med omställningen. Det var många av dem som gjorde utredningen och 
konstaterade att det inte blev någon större effekt. Kevin är enig med dem, än har han inte sett 
några jättestora effekter.  
 

4.2.4.2 Arbetsprocess 
 
De sex revisorerna uttrycker gemensamt att när man arbetar som revisor är rådgivarrollen en 
betydelsefull del av arbetet. Kevin insåg för kundernas del att det skulle bli en utmaning att 
sätta sig in i ett nytt regelverk och att anpassa sin verksamhet utifrån det. Han såg dock detta 
som väldigt fina möjligheter för de som rådgivare att kunna hjälpa sina kunder och fungera 
som ett bollplank. Per menar att ”skarpt läge” var vid implementeringen av 

                                                 
13 Revisorn Erik, intervju den 21 mars 2016 klockan 10.00.  
14 Revisorn Kevin, intervju den 22 mars 2016 klockan 15.00.  
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komponentavskrivning, då det var mycket diskussioner med kunder kring uppdelning, 
bedömning och vilka komponenter de skulle ha. Erik berättar att ambitionen för olika kunder 
har funnits på olika nivåer gällande arbetet med komponentredovisning. En del har lagt ner 
oerhört mycket tid och kraft på att få det så bra som möjligt, medan andra har varit lite mer 
realistiska menar han. De har exempelvis gjort en analys på hur det ser ut och hur mycket 
avskrivningar kommer att variera i olika förhållanden.  
 
Revisorn Erik menar vidare att när man beslutar om hur man ska gå tillväga med arbetet och 
hur mycket resurser man ska lägga ned, är det viktigt att fundera på vilken avvikelse det 
kommer bli jämfört med de tidigare åren, då man använde sig av avskrivningsmetoden per 
enhet och anpassa arbetet utefter det. För om det inte är något väsentligt belopp mellan idag 
och tidigare år, så är det inte något som revisorer har någon synpunkt på. Det ska kännas 
rimligt helt enkelt.  
 
Niklas och Lukas medger att komponentavskrivning som metod har lett till diskussioner med 
kunder på grund av att dem känner sig osäkra. Det har främst handlat om hur kunder ska se på 
metoden och hur de kan undvika den så lätt som möjligt då de inte vill ha den egentligen, 
beskriver Lukas. Deras roll som revisorer blir att försöka svara på hur man lättast kan komma 
undan och ändå hålla sig inom regelverkets ramar. Ytterligare lyfter Lukas att han i den 
rådgivande rollen försöker få kunder att se på problematiken med hur man lättast kan tillämpa 
regelverket idag men vilka problem man får senare i framtiden på grund av denna tillämpning. 
Detta är en problematik som Lukas har stött på i praktiken. Han menar att det är enkelt att 
göra en komponentindelning av en fastighet om man vill göra det snabbt. Därefter ska 
indelningen gälla i ett antal år och det svåra är sedan att kunna hantera när komponentbyten är 
aktuella och vad det får för effekter. Det är denna analys som är svår att göra beskriver Lukas, 
att faktiskt få det verklighetsanpassat. Det kräver resurser. Vill man göra det enkelt i början 
kommer man få problem senare, menar han. Det ligger i den rådgivande rollen anser Lukas, 
att i den mån de själva har förstått problematiken kunna överföra denna till kunden. Genom 
att få kunderna till att försöka förstå innebörden av att göra en analys av regelverken, kan de 
se vad metoden får för effekter i framtiden. 
 

4.2.4.3 Anledningar till komponentavskrivning 
 
Den presentation som återges av anledningarna till komponentavskrivning för 
fastighetsbolagen är av likvärdigt slag hos revisorerna. Det som framförs är att metoden ska 
ge en mer rättvisande bild, där man ska försöka redovisa olika komponenter i en tillgång som 
förbrukas på olika livslängder. Per beskriver det vidare genom att: ”Alltså under den tiden du 
nyttjar någonting så ska det finnas med som en tillgång, men så fort det har förbrukats så ska 
det bort” (Revisorn Per 2016). Han medger att metoden kommer att leda till att de 
avskrivningar man gör matchar mer med de åtgärder som görs i företaget. Däremot tycker han 
att det är lite för tidigt att säga om metoden verkligen har medfört en mer rättvisande bild. Det 
har inte hunnit hända så mycket och inga större förändringar har skett än. Detta är något som 
Kevin håller med om att det har gått en ganska kort tidsperiod från att den nya regeln 
implementerades och den kan därför blir svår att utvärdera. Kevin framlägger dock att om 
syftet ska uppfyllas måste företagen tillämpa regelverket korrekt och arbeta aktivt med det. 
Ytterligare påpekar han att beroende på vilka anläggningstillgångar som tillfaller företaget, är 
det exempelvis ett företag som rörelsefastigheter såsom kontor, lager eller kallager, då kanske 
han inte ser ett syfte med att dela upp tillgången i komponenter på samma sätt. I en sådan 
verksamhet är det inte lika väsentligt med komponenter och då lägger man arbetet med 
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uppdelning därefter också. Kevin tycker dock att i ett fastighetsföretag är 
komponentavskrivning väldigt väsentligt.   
 
Enligt Erik så ska avskrivning per komponent bättre spegla resursförbrukningen i 
resultaträkningen och i fastigheten. Men han medger att beroende på vad det handlar om för 
bolag så kan det vara svårt att urskilja om detta uppfylls eller inte. För i vissa företag är 
skillnaden oväsentlig och att det inte spelar någon större roll då. Däremot om man i framtiden 
gör stora investeringar, kan det resultera i effekter som kan vara viktigt att redovisa på ett 
korrekt sätt. Erik framför också att det kanske är viktigare att tillämpa komponentavskrivning 
i rena fastighetsföretag, då mer väsentliga effekter framöver kan tillkomma i jämförelse med 
andra företag som endast har en rörelsefastighet vilka också  tillämpar K3. Sammantaget 
tycker han att man får fundera på om dessa effekter är så väsentliga så att det motiverar 
kostnaden för att göra detta korrekt.  
 
Från Niklas sida handlar det mer om att metoden i teorin är en bra tanke och att den fungerar 
för andra typer av tillgångar, men att det i fastighetsbranschen inte är efterfrågestyrt. Lukas är 
i enighet med Niklas och redogör:   
 

Det är den teoretiska delen. I teorin är det ett jätteelegant regelverk naturligtvis, som visar 
precis hur tillgången förbrukas och den ger en mer rättvisande bild över hur mycket 
resurser vi kommer behöva lägga på att underhålla eller byta ut en komponent. Det är väl 
mer den praktiska tillämpningen av det som är nackdelen då för fastighetsbolagen. 
 

(Revisorn Lukas 2016) 
 
Men historiskt sett menar Niklas att det är en approximation för hela beståndet, en 
avskrivning per hel enhet. En avskrivning per hel enhet kan ses som ett snitt utav alla 
komponenter, vilket ger en sämre bild. På det sättet är komponentavskrivning en bättre metod, 
enligt Niklas.  
 

4.2.4.4 Första tankar kring komponentavskrivning 
 
När auktoriserade revisorn Per först fick höra att komponentavskrivning skulle implementeras 
i årsskiftet 2013/2014 gick hans tankar kring hur man praktiskt skulle gå tillväga och att det 
sågs som en punktinsats. Vidare uttrycker Per att:  
 

När man tänkte lite mer så känns det som att det blir ett annat sätt att tänka på och det 
kanske blir lite mer som det faktiskt är. Om man tar vanliga maskiner eller inventarier så 
har du den på balansräkningen under tiden du använder den. När du väl säljer den, 
utrangerar den eller slänger den så ska den bort från balansräkningen. Så har det väl inte 
alltid fungerat i praktiken på ett fastighetsbolag. Det blev ett praktiskt nytt sätt att tänka.  
 

(Revisorn Per 2016) 
 
Enligt Rebecka är K3 ett mycket bra regelverk. Hon medger att det naturligtvis finns saker 
som inte är helt rätt. Hon berättar vidare att den största kritiken mot K3 var 
komponentavskrivning och det är från fastighetsförvaltande företag. De andra klagar inte, för 
komponent ger ju en bättre bild menar Rebecka. För henne har det funnits en positiv bild av 
komponentredovisning sen länge och hon framför att det inte är någon ny metod utan redan 
när rekommendationen RR12 kom började man fundera i dessa banor. Komponentavskrivning 
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finns även med i IAS 16 och IFRS for SME:s, så hon menar att de inte är någon överraskning 
att det finns i K3 idag. Hon berättar:  
 

Jag har alltid tyckt att komponentavskrivning är otroligt bra. För att man ska visa en riktig 
bild. Rättvisande bild är ett mycket vidare begrepp. Men alltså att visa på en riktig bild av 
hur företaget går, där tycker jag att det är alldeles utmärkt att använda sig av 
komponentavskrivning. 
 

(Revisorn Rebecka 2016) 
 
Lukas uttrycker sina första tankar kring komponentavskrivning: ”Jag tycker väl att de första 
tankarna var att det skulle bli väldigt komplicerat och skapa en väldigt stor administration till 
en förhållandevis liten nytta för fastighetsbranschen” (Revisorn Lukas 2016). Han menar 
vidare att komponentavskrivning är en bra tanke men att fastighetsbranschen kanske inte är så 
fokuserade på just avskrivningarna. De tittar mycket hellre på kassaflöden. Så att lägga stora 
resurser på att ändra en avskrivningspost för att kunna komma fram till en mer rätt post, som 
ändå blir en så kallad relativ siffra att bedöma, anser Lukas var onödigt. Niklas fortsätter med 
att det inte är efterfrågat från branschen, utan att det är redovisare som har sagt att det här 
behöver man ha och han menar att det kanske är därför som metoden har mottagits på det sätt 
den har. Revisorn Erik presenterar på liknande sätt att det var vissa personer som var mycket 
positiva till komponentavskrivning och han menar att: 
 

De kanske inte rent praktiskt har varit ute i verkligheten och sett vad det innebär för 
företagen som har många fastigheter. Och så blev det tillslut såhär fastän det var många 
som tyckte att det där ska man nog inte besluta om.  
 

(Revisorn Erik 2016) 
 

4.2.4.5 Åsikter kring komponentavskrivning 
 
Det är enligt Niklas en avskrivningsmetod som kräver väldigt mycket tid i hanteringen och 
han ser inte någon nytta med den. Han framhåller detta som en av de största nackdelarna. 
Revisorn Erik delger att han inte är någon stor beundrare av komponentavskrivning och anser 
likartat som Niklas att det inte finns någon nytta med metoden. Han menar på att det är 
väldigt mycket arbete som kanske ska göras till väldigt liten nytta om man jämför med andra 
viktiga saker som finns i bolagen att kontrollera. Enligt honom fungerar metoden avskrivning 
per hel enhet bra, men att man kan ha kvar upplysning om verkligt värde som nu krävs i not. 
Vidare kommer det bli en stor arbetsbörda för företag att hålla ordning på det som tillkommer 
med komponentavskrivning, exempelvis behöver man kontrollera anskaffningsvärden, vad 
man ska ha i komponenter och skattemässiga restvärden. Han kan i vissa specifika fall inse att 
det kan ge mer vägledningar än avskrivning per enhet.  
 
Kevin lägger fram att det är väldigt mycket tolkningar, exempelvis vad är livslängden, vilket 
material använder man och så vidare. Vad är det som säger att en träfastighet håller längre än 
en stenfastighet, ifrågasätter han. Problematik i sådana frågeställningar kan uppstå och han 
menar vidare att det är viktigt att tillämpa regelverket på ett korrekt sätt. När 
komponentavskrivning ska anpassas till verksamheten skiljer det sig från företag till företag, 
Kevin illustrerar med ett exempel:  
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Ett stort fastighetsbolag kan ha väldigt duktiga tekniker och fastighetsskötare som har 
kompetens att göra värderingen och uppdelningen, till skillnad mot ett litet 
fastighetsbolag med fem eller tio fastigheter. I detta företag kanske inte arbetet blir lika 
omfattande men de har inte kompetensen, därför kan de behöva ta in en extern rådgivare. 
 

(Revisorn Kevin 2016) 
 
Han ställer detta mot ”nyttan kontra kostnaden” och menar på att i ett litet fastighetsbolag kan 
det bli väldigt kostsamt att ta in en extern rådgivare medan för ett större fastighetsbolag där 
det redan finns duktiga personer inom området kan dessa nyttjas. Det blir ganska subjektivt 
om kostnaden kommer överstiga nyttan eller tvärtom.   
 
Enligt Rebecka är komponentavskrivning en metod som kräver en uppdelning på 
komponenter och det blir mer att hålla reda på och kontrollera, men svårare än så är det inte 
påpekar hon och ser det därför inte som någon betydande nackdel. Däremot poängterar hon en 
annan faktor som har en negativ påverkan. Det är när man granskar ett fastighetsföretag. För 
andra tillgångar som ska delas upp på komponenter såsom stora maskiner, har man en 
koppling mellan skatterätten och redovisningen. Där finns inte något problem. Men genom att 
man har frikopplat området mellan skatterätt och redovisningsrätt för fastigheter, måste man 
ha ett anläggningsregister för en byggnad som klarar både den skattemässiga hanteringen och 
komponentuppdelningen. Det som man lägger på komponent kan nämligen mycket väl vara 
avdragsgillt direkt, menar Rebecka.   
 
Hos alla revisorer framförs även positiva aspekter med komponentavskrivning, men vissa har 
en mer positiv inställning än andra. Bland annat är det Erik som har svårt att uttrycka några 
konkreta fördelar. Han belyser att metoden rent teoretiskt ska kunna ge en bättre redovisning 
och ett bättre beslutsunderlag för ägare och för samhälle. Men han ser inte att det finns något 
direkt behov för denna information hos olika intressenter. Det han framhåller är att för de 
kommunala bolagen kan detta vara skattebetalare, men lyfter inte detta särskilt högt eftersom 
informationen från komponentavskrivning inte ses som speciellt efterfrågat. Erik kan inte se 
några särskilda praktiska fördelar med det, bortsett från att samarbetet blir bättre mellan 
ekonomiavdelningen och byggtekniker. ”Det finns ett behov att förstå varandras arbete, det 
blir mer att man pratar samma språk och det blir inte längre vi och de. Visst är det så, men 
detta har ju en prislapp också” (Revisorn Erik 2016). Han menar vidare att det alltid är jobbigt 
precis vid en övergång och att fastighetsbolagen inte jublar över detta. Framöver kan det skilja 
sig åt mellan företag beroende på hur man investerar i sina fastighetsbestånd. På så vis kan det 
ge en bättre bild om man tillämpar komponentavskrivning på rätt sätt. ”Sen hur mycket bättre 
bild det ger, det beror från fall till fall” (Revisorn Erik 2016).  
 
Niklas och Lukas förespråkar verkligt värde som metod och tycker att denna ger den bästa 
bilden för fastighetsförvaltande företag. De delger att de inte ser så många fördelar med 
komponentavskrivning. Det som kan urskiljas är att metoden enligt Niklas möjligen speglar 
en mer rättvisande kostnad för avskrivningarna och ett bättre uttryck på hur man nyttjar den 
eller hur den faktiskt förbrukas. Båda menar att tycker man att det är viktigt med 
avskrivningar, så är det klart att då ger komponentavskrivning en bättre bild än vad man hade 
historiskt sett. Niklas uttrycker att verkligt värde är det bästa metoden och att det är det som 
de flesta intressenter är intresserade av att veta. Revisorn Per menar att en upplysning av 
verkligt värde ger en indikator på vad det är värt, men att komponentavskrivning visar på vad 
man kan förväntas investera framöver, vilket enligt han är bra. Komponentavskrivning 
kommer att ge en mer riktighet när man skriver av på komponenter och kommer återspegla 
hur det egentliga flödet av pengar kommer ske över tid.  



 

 - 46 - 

 
Revisorn Kevin beskriver fördelarna med metoden på liknande sätt som Per, nämligen att det 
blir mer transparens i verksamheten om man tillämpar denna metod korrekt och gör en 
ordentlig uppdelning av tillgångens delar. När företaget byter ut komponenter så utrangeras 
värdet som finns och därefter läggs det nya värdet upp. Han menar att det under periodens 
gång blir ett jämt flöde och ett värde närmre i tiden, vilket då speglar verkligheten bättre.  
 
Rebecka delger under intervjun, kort och koncist, att komponentavskrivning kommer bidra till 
en mycket bättre bild och ser inga konstigheter i detta sätt att redovisa. Hon påpekar att det är 
upp till företagen själva att bestämma vilka komponenter som de ska ha. De delar som kan 
tänkas bytas ut under den nyttjandeperiod som tillgången kommer att användas, ska vara 
komponent. Ett exempel hon redogör för är en diskussion som hon haft med ett stort företag 
som bland annat investerar i vindkraftverk. Där sa hon till dem att fråga de som är tekniker, 
för det är dem som faktiskt kan tala om hur det är och som har kunskapen om tillgången. Det 
är inte hon som ekonom. Ekonomen och teknikern måste arbeta tillsammans. Nu visade det 
sig att det här vindkraftverket var av lite enklare karaktär, då teknikern sa att det enda som 
kommer att kunna hända är att motorn kan haverera, men detta menar Rebecka på att det är 
inte ett byte av en komponent utan det är en reparation. I detta fall fanns det bara en 
komponent, vilket var hela vindkraftverket. Rebecka beskriver vidare att studerar man ett 
vindkraftverk så kan man se många komponenter, men de flesta delarna kan ha samma 
nyttjandeperiod och då ska dessa inte gå mot enskilda komponenter. ”Det är två kriterier som 
ska uppfyllas, väsentlig del och betydande olika nyttjandeperioder, för att räknas som 
komponent” (Revisorn Rebecka 2016).  
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5 Diskussion och analys 
 
I detta kapitel kommer de intervjuade fastighetsbolagen och revisorerna först att ställas emot 
varandra i en analys och i slutet kommer de sedan att integreras. Kapitlet kommer att utgå 
från denna studies referensram i diskussionen kring sammanställningen. 
 

5.1 Allmänt om studiens teorier 
 
Både förtroende och intressenter kan kopplas till en övergripande rättvisande bild. Begreppet 
förtroende kan både kopplas till företaget själv och till företagets intressenter. 
Fastighetsbolagen och dess intressenter, däribland revisorerna, behöver känna ett förtroende 
för varandra för att kunna skapa en meningsfull relation. Ett förtroende som ges är att 
verkligheten ska speglas på bästa sätt och ge en trovärdig bild av verkligheten. Intressenter 
har därmed en förväntning på att företaget visar en sann bild av verksamheten i sina 
finansiella rapporter. Komponentavskrivning har tillkommit i svensk redovisning för att ge en 
mer rättvisande bild.  
 
Det är allmänt accepterat av företagen i det svenska samhället ska följa Bokföringsnämnden 
och dess rekommendationer och regelverk. Hedlund (2007) belyser i sitt exempel en lagsport 
med domare, där de allmänt accepterade reglerna i samhället inte märks förrän de ifrågasätts 
eller förrän gränserna prövas. Fastighetsbolagen har som sagt ställt sig emot konceptet 
komponentavskrivning redan från första början i de remisser som de skickat in till 
Bokföringsnämnden. Dessa remisser blev på ett sätt nekade, då metoden kom att 
implementeras ändå. Fastighetsbolagen accepterade detta då de började tillämpa metoden. De 
kanske fortfarande är negativa idag, men de allmänt accepterade redovisningsreglerna fortgår 
och detta bevisar att de allmänt accepterade reglerna fungerar, precis som i exemplet av 
Hedlund (2007).  
 

5.2 Fastighetsbolag 

5.2.1 Implementering 
 
I denna studie har vi kommit fram till att samtliga fastighetsbolag varit kritiska till konceptet 
från början och att alla tycker att det har varit en krävande process vid implementeringsfasen. 
Det vi kan urskilja från de genomförda intervjuerna är att samtliga har upplevt en oklarhet i 
hur de ska gå tillväga. Fastighetsbolagen upplevde det som att det saknades riktlinjer att följa, 
vilket gjorde att de inte visste hur de skulle dela upp sina tillgångar i komponenter. 
Bokföringsnämnden har för avsikt att inte komma ut med några styrda riktlinjer då K3 är ett 
principbaserat regelverk. När den första chocken hunnit lägga sig publicerade SABO en 
komponentuppdelningsmall, vilket kan ha mildrat fastighetsbolagens panik något inför hur de 
skulle gå tillväga. I en jämförelse mellan de fem fastighetsbolagen kan vi se att de har 
genomfört implementeringen på ett snarlikt sätt. Samtliga företag har diskuterat metoden med 
andra företag och med sina revisorer. Här ser vi tydligt att fastighetsbolagen påverkas av det 
som händer i omvärlden, särskilt då av de redovisningsinstitutioner som finns (Eriksson-
Zetterquist 2009). Enligt Nilsson (2014) ses Bokföringsnämndens publikationer nästan som 
lagtext idag, då de kan komma att åberopas av domstolar. Egentligen ses 



 

 - 48 - 

Bokföringsnämndens regelverk och rekommendationer som "allmänna råd", men då 
Bokföringsnämndens betydelse har stärkts, har deras publikationer en stark påverkan och 
inverkan på företags redovisning (Nilsson 2014). Utifrån detta är det inte konstigt att 
fastighetsföretag inte kan motsätta sig Bokföringsnämndens K3-regelverk och dess 
komponentavskrivning, när den nu är utgiven.    
 
Bokföringsnämnden upprättade K3-regelverket med dess komponentavskrivning som ett svar 
på att redovisningen ska vara utformad utifrån en god redovisningssed och en rättvisande bild 
(Bokföringsnämnden 2016a; Fastighetsägarna Sverige 2014; Nilsson 2014). Företagets 
intressenter vill kunna få ta del av en så trovärdig bild av verkligheten som möjligt, vilket 
enligt Clarksson (1995) och Affärsvärlden (2001) ställer förväntningar och krav på företag. 
Ett förtroende för ett företag och dess omgivning är en kritisk faktor för företagets utveckling 
och överlevnad. Litar inte intressenter i företagets omgivning på företaget och dess 
verksamhet, kommer företag inte att kunna överleva på sikt (Freeman 2010; Lundahl & 
Skärvad 1982; Moorman, Zaltman & Deshpande 1992). Intressenter måste anse företaget som 
legitimt och att företaget kan uppnå intressenternas förväntningar. Det är således viktigt för 
företaget att de kan visa för sina intressenter vad de faktiskt gör och hur verksamheten faktiskt 
går lönsamhetsmässigt. En rättvisande bild har tillkommit på grund av att företaget måste visa 
en så trovärdig och sann bild som möjligt av verksamheten i dess finansiella rapporter. 
Luhmann (2005) förklarar att vägen till förtroende går genom en ständig och skiftande 
anpassning till andras förväntningar. I företagets fall en anpassning till dess intressenters 
förväntningar. 
 

5.2.2 Arbetsprocess 
 
Idag ser arbetsprocessen med komponentavskrivning lite olika ut i de fem fastighetsbolagen. 
Eriksson-Zetterquist (2009) säger som sagt att företag påverkas av vad som händer i dess 
omgivning, vilket leder till att de intervjuade företagen lyssnar till olika kunder, anställda, 
revisorer, andra företag och så vidare. Det som skiljer fastighetsbolagen åt är hur långt de har 
kommit i utvecklingen av arbetsprocessen med komponenter, samarbetet inom företaget med 
komponenter samt vilka rutiner de har för att sköta komponentarbetet. De vi kan se är att tre 
av bolagen har kommit långt i utvecklingen med komponenter. Dessa bolag har inarbetade 
rutiner för att hantera komponenter. De tre bolagen är Bengtssons Fastigheter, Wiklunds 
Bostäder och Anderssons Fastighet. Ekonomichefen på Malmbergs Bostadsbolag är ensam i 
arbetet med komponentredovisningen och därigenom kan vi se att han inte har hunnit längre 
och det menar han själv också. Han arbetar med att få fram rutiner inom företaget för att 
lättare kunna hantera komponenter, men dit har han inte kommit än. En jämförelse med 
Grimens (2005) koppling till en avsaknad av en inre trygghet när en människa inte har en 
tilltro till sina egna förväntningar, gör att det blir svårt med en trygg och säker 
komponenthantering för Malmbergs Bostadsbolag. Om ett företag känner sig trygg och säker i 
hur en metod ska tillämpas, kan man säga att företaget litar och tror på sig själv. Detta leder i 
sin tur till att metoden kan implementeras med en viss säkerhet (Luhmann 2005). När vi 
intervjuat ekonomichefen på Forsbergs Hem fick vi en antydan till att bolaget ogillar metoden 
komponentavskrivning och helt enkelt har fått metoden att fungera i praktiken men inte 
utvecklat det mer än nödvändigt. Enligt Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) finns det 
två definitioner på förtroende. Förtroende framställs som en funktion eller som en kvalitet. 
Det vi ser är att Forsbergs Hem ser komponentavskrivning som en nödvändigt krav som bara 
ska göras samt att implementeringen har gjorts på en låg ambitionsnivå, vilket kan liknas med 
att företaget har implementerat en funktion enligt Moorman, Zaltman och Deshpande (1992). 
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Det som utmärks i de tre andra företagen är att projekten behöver gå från projektledare till 
ekonomiavdelning innan de blir godkända för att kunna påbörjas i praktiken. Vi har fått 
känslan av att dessa tre bolag känner sig mer bekväma i sina rutiner och sitt arbete med 
komponenter än de andra två fastighetsbolagen. Detta kan ses som att företagen innehar en 
kvalitet i sitt sätt att hantera komponenter.  
 

5.2.3 Anledningar till komponentavskrivning 
 
Under intervjutillfällena med fastighetsbolagen har vi frågat varför dem tror att 
komponentavskrivning har tillkommit i svensk redovisning. Alla fem fastighetsbolag är eniga 
om att komponentavskrivning i teorin ska ge en mer rättvisande bild. De förstår alla 
innebörden av metoden, men några fastighetsbolag vet dock inte om det ger en mer 
rättvisande bild i praktiken jämfört med den tidigare använda metoden avskrivning per hel 
enhet. De menar på att de egentligen gör ett arbete som inte går att urskilja i årsredovisningar 
och att effekten av komponentavskrivning därmed inte syns i deras rapporter. Rättvisande bild 
har tagits in i svensk lag på grund av att förtroendet som intressenter ger till företaget ska 
uppfyllas på ett korrekt sätt. Den bilden företaget ger av verkligheten ska intressenter kunna 
lita på. Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) menar att om man tror att den andra 
partnern är trovärdig utan att vara villig att lita på den, ses förtroendet som begränsat. 
Intressenter måste således våga lita och tro på att företaget gör en god sak och att företagen är 
villiga att uppfylla deras förväntningar. Intressenterna måste kunna stå tillbaka och låta 
företaget göra det de är bra på. Marsh och Dibben (2005) förklarar vidare att en person måste 
ta hänsyn till en annan persons intressen, även om det egentligen inte ligger i personens eget 
intresse att göra så. Att fastighetsbolagen implementerar komponentavskrivning fastän att 
dem inte vill, kan bero på att intressenterna efterfrågar detta, då syftet med 
komponentavskrivning är att ge en mer rättvis och korrekt bild av verkligheten. Det handlar i 
mångt och mycket om en intressebalans mellan aktörer i omgivningen, menar Jönsson (2006) 
och Mainardes, Alves och Raposo (2011). För att kunna bygga upp en verksamhet och skapa 
en tillit till företagets omgivning, så är det intressenterna för företaget som ligger till grund för 
dess utveckling och överlevnad, menar Freeman (2010) och Lundahl och Skärvad (1982). Att 
fastighetsbolagen implementerar komponentavskrivning beror även på Bokföringsnämndens 
krav på god redovisningssed. Bokföringsnämnden är en institution som ska ha det 
övergripande ansvaret över all kompletterande normgivning utöver lag (Nilsson 2014). En 
definition på institution är enligt Eriksson-Zetterquist (2009) en stor och viktig 
sammanslutning, ofta en offentlig sådan.  
 

5.2.4 Åsikter om komponentavskrivning 
 
Utifrån de fem fastighetsbolagen går det att urskilja både positiva och negativa åsikter kring 
komponentavskrivning som metod. Vad vi kan urskilja från sammanställningen av 
intervjutexterna kan vi se att Malmbergs Bostadsbolag och Forsbergs Hem är de företag som 
är mest negativa till konceptet komponentavskrivning. Vi kan återigen koppla till företagens 
ambitionsnivå och därmed kvaliteten i hanteringen av komponenter. Ser man 
komponenthanteringen som en funktion enligt Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) har 
företaget fått metoden att fungera men det leder inte till någon helhet och företaget kan 
komma att få problem senare, vilket ofta resulterar i mer negativa åsikter. Om företaget 
istället ser komponenthanteringen som en kvalitet, känner sig företag säkra och trygga då de 
har ett förtroende och förlitan till metoden (Moorman, Zaltman & Deshpande 1992; Luhmann 
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2005; Grimen 2005). De tre övriga bolagen har implementerat rutiner för att hantera 
komponenter, vilket leder till att de kan hantera komponenter proaktivt och de har utvecklat 
en pålitlighet till metoden.  
 
Det vi vidare kan urskilja är att samtliga tycker fortfarande att metoden skapar en stor kostnad 
till en väldigt liten nytta. Vi vill dock poängtera att fastighetsbolagen oftast ser vad nyttan 
innebär för dem själva och att dem inte ser att intressenterna får ut något utav den information 
som ges utav komponentavskrivning. Man får därför ställa kostnaden i någon relation till 
nyttan, i hänsyn till intressebalansen mellan företag och intressent (Jönsson 2006). Nyttan för 
intressenterna är väldigt svår att mäta för företagen och därmed svår att förutsäga.  
 

5.3 Revisorer 

5.3.1 Kunder 
 
I den analys vi har genomfört av revisorer kan vi se att revisorer har en viss makt att kunna 
påverka sina kunder i deras val av regelverk. Med revisorernas kunder menar vi främst 
fastighetsförvaltande företag som tillämpar komponentavskrivning. När fastighetsbolagen 
känner osäkerhet med ett nytt regelverk, hör de av sig till sin revisor och vill ha dennes råd 
och stöd. Denna rådgivning kan lätt vara präglad av vad revisorn i fallet tycker och tänker. 
Denna påverkan kan liknas vid det Moorman, Zaltman och Deshpande (1992) kallar för makt 
i form av att förtroende framställs som en funktion i relationen. Företagen litar på revisorernas 
kompetens och det krävs av revisorerna att ta hänsyn till företagets intressen i frågan och inte 
enbart till sina egna (Marsh & Dibben 2005). Om en revisor starkt tycker bättre om en 
värderingsmetod, kan detta lätt prägla kommunikationen till dennes kunder. Det är enligt 
Greenwood och Van Buren (2010) viktigt att behandla den andra parten med respekt när det 
kommer till förtroende, för att på så sätt kunna skapa en meningsfull relation. Ett starkt 
exempel är Niklas, som inte idag har ett enda fastighetsförvaltande företag med 
komponentavskrivning som kund. De förespråkar starkt verkligt värde och är kritiska till 
komponentavskrivning, vilket de menar kan ha överförts till kunderna via deras 
rådgivningstjänster.  
 
Ytterligare en aspekt som påpekats utav revisorerna är att fastighetsföretagen anammar 
metoden på olika ambitionsnivåer. Detta kan kopplas till Moorman, Zaltman och Deshpandes 
(1992) definitioner av förtroende. Ett företag kan implementera metoden till den grad att det 
fungerar, vilket leder till att kvaliteten brister. Ett annat företag kan implementera metoden 
med en högre ambition och ser inte komponentavskrivning som endast en funktion inom 
företaget utan som en metod som bidrar med mervärde.  
 

5.3.2 Arbetsprocess 
 
Samtliga revisorer vi har intervjuat beskriver att det har varit en del rådgivning med kunder 
innan implementeringen. I och med detta har revisorerna kunnat få en bra bild av vad 
kunderna tycker om metoden. Värt att komma ihåg av denna analys är att revisorers kunder 
ofta rådfrågar vid svårigheter så som en implementeringsfas och att åsikter kan ha kommit att 
förändrats under denna tid som gått sedan dess. Kunder rådfrågar ofta konsulter, särskilt deras 
revisorer, när de själva känner sig osäkra inför något, till exempel ett nytt regelverk såsom 
K3. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) blir företag ständigt påverkade av dess omgivning. För 
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att ett företag ska kunna överleva och utvecklas på marknaden krävs att de skapar en tillit till 
företagets omgivning (Freeman 2010; Lundahl & Skärvad 1982). Det krävs därmed en 
samverkan mellan företaget och företagets intressenter (Clarksson 1995). Revisorerna kan ses 
som en hjälp till företaget för att nå upp till detta, då det ligger i deras roll att överföra den 
information de besitter till kunden i fråga.  
 

5.3.3 Anledningar till komponentavskrivning 
 
I en jämförelse mellan de revisorer vi intervjuat är de alla överens om att 
komponentavskrivning ska ge en mer rättvisande bild och vad metoden ska tillföra till svensk 
redovisning rent teoretiskt. Däremot skiljer sig åsikterna åt mellan revisorer i frågan om 
metoden är nödvändig och om den behövs i praktiken. Rättvisande bild har tillkommit genom 
Bokföringsnämndens hänvisning till god redovisningssed. Bokföringsnämnden är en 
normgivande institution som kan påverka företags redovisning (Eriksson-Zetterquist 2009; 
Bokföringsnämnden 2016a). I denna studie framkommer det dock att fastighetsbolagens 
intressenter kanske inte är intresserade utav bokförda värden i form av avskrivningar, utan att 
de istället är intresserade utav marknadsvärden. Det uppstår således en intressebalans mellan 
olika aktörer på marknaden. Företagen måste kunna hitta en balans mellan dessa aktörers 
förväntningar för att skapa bästa möjliga utfall (Lundahl & Skärvad 1982).  
 

5.3.4 Åsikter och första tankar kring komponentavskrivning 
 
Revisorernas generella åsikt om komponentavskrivning skiljer sig åt. Samtliga tycker dock att 
komponentavskrivning är en teoretiskt tilltalande metod. Bokföringsnämnden och dess 
hänvisning till rättvisande bild är ett allmänt accepterat fenomen, vilket bidrar med att 
organisationer följer det som tas för givet och handlar därefter (Eriksson-Zetterquist 2009). 
De intervjuade revisorerna ser dock inte några väsentliga effekter i redovisningen, vilket 
bidrar med att de ifrågasätter metoden rent praktiskt.  
 
En central punkt enligt Eriksson-Zetterquist (2009) är företagets påverkan på omgivningen 
och även omgivningens påverkan på företaget. Det vi kan urskilja är att revisorer, i sina 
åsikter, kan bli påverkade av dess omgivning genom exempelvis kollegor eller andra 
rådgivningskonsulter. Revisorer i sin tur kan även de påverka sin omgivning, speciellt kunder.  
 

5.4 Sammankoppling 
 
Sammantaget kan vi se att det är liknande åsikter när vi för en diskussion kring 
fastighetsbolagen som det är när vi för en diskussion kring revisorerna. Vi konstatera att det är 
blandade åsikter kring komponentavskrivning och att det inte skiljer sig åt om man är aktiv i 
ett fastighetsbolag eller passiv såsom en revisor.  
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6 Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras. Förslag till vidare 
forskning kommer sedan att framföras.  
 

6.1 Studiens slutsatser 
 
Studiens syfte har varit att studera om komponentavskrivning som tillgångsvärderingsmetod 
har bidragit till en mer rättvisande bild av verkligheten. Det är fortfarande tidigt att säga i 
processen. Företag har inte fullt ut kunnat implementera komponentavskrivning helt än, så 
processen är fortfarande arbetsam och kostsam, vilket kan påverka vilka värden och åsikter 
som upplevs. Rent teoretiskt är samtliga intervjupersoner överens om att 
komponentavskrivning ska ge en rättvisande bild. Den visar på ett tydligare sätt vad som 
verkligen händer i verksamheten, i jämförelse med avskrivning per hel enhet. Åsikterna 
skiljer sig dock åt om det även ger detta i den praktiska tillämpningen.  
 
Det vi kan urskilja genom den analys vi genomfört är att det är blandade åsikter kring 
komponentavskrivning. Det är svårt att se något mönster för revisorer och dra någon slutsats 
för de som är positiva och de som är negativa. Det vi kan tänka oss är att revisorernas åsikter 
kan vara påverkade av omgivningen. För fastighetsbolagen däremot har de som är positivt 
inställda till komponentavskrivning ofta gjort ett gediget grundligt arbete och som idag trivs 
och känner sig trygga i metoden. De har utvecklat goda rutiner för att tillämpa 
komponentavskrivning på ett korrekt sätt. En slutsats som vi därigenom kan dra är att de 
fastighetsföretag som har goda förutsättningar, har gjort ett grundligt arbete, har väl 
utvecklade rutiner och ett bra samarbete inom företaget ofta visar sig vara mer positivt 
inställda till komponentavskrivning och det ser värdet av att visa en mer rättvisande bild. Med 
andra ord, de som verkligen har satt sig in i komponentavskrivning ser också värdet med 
metoden, vilket gör att de ser ljust på framtiden. De fastighetsbolag som inte har dessa rutiner 
eller som inte har genomfört ett grundligt arbete från början stöter ofta på mer problem i det 
fortsatta arbetet och kan då tycka att komponentavskrivning blir jobbigt. Hur långt ett 
fastighetsbolag har kommit i sin utveckling påverkar med andra ord dennes åsikter och dess 
syn på det värde metoden tillför. Denna studie visar på att om en implementering av 
komponentavskrivning ska ge bästa möjliga resultat, är det värt att tillämpa metoden grundligt 
och korrekt från början. De tre fastighetsbolag som vi ser har kommit längre i 
tillämpningsprocessen, tycker att komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild.  
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
När denna studie genomfördes har det endast gått två år sedan komponentavskrivning 
implementerades genom regelverket K3. Det kan därmed vara för tidigt för att säga hur det 
verkligen har blivit. Vi kan se att fler är positiva idag jämfört med tidigare forskning som 
gjorts inom ämnet. Vår uppfattning är att fler kommer tycka att komponentavskrivning ger en 
mer rättvisande bild i framtiden. En replikering av denna studie tror vi kan ge intressanta 
resultat om fem till tio år. Denna studie har valts att genomföras på kommunala bolag, ett 
förslag är att genomföra den även på privata bolag för att se om det skiljer sig. 
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Appendix 1 – Intervjuguide fastighetsbolag 
 

• Vilken är din roll inom företaget? (Vad är ditt ansvar inom företaget?)  
 
• Första tankar: 

När du först hörde om komponentavskrivning, vad var dina första tankar kring detta? 
Vad tycker du nu idag om komponentavskrivning? Har det blivit 
förbättringar/försämringar? 

 
• Implementering:  

Hur gick processen till vid implementeringen av K3 2014? Vad har det inneburit för er 
vid implementeringsperioden att gå över? Vilka anställda hjälpte till vid 
implementeringen? Krävdes/fanns ett anställningsbehov vid implementeringen? Hur 
många fastigheter hade ni vid implementeringstillfället? Hur många komponenter 
resulterade detta i? Vilka komponenter är betydande och ligger till grund för hur 
fastigheterna indelas? Har ni utgått från en redan existerande mall, ex. SABO?  

 
• Arbetsprocess:  

Hur ser processen med komponenter ut idag? Sker det på samma sätt som vid 
implementeringen? Vilka anställda hjälper till/är insatta idag? Finns ett regelbundet 
samarbete mellan ekonomer och fastighetsförvaltare (vid t.ex. ett fastställande av 
komponenters nyttjandeperioder)? Hur sker detta samarbete i så fall?  

 
• Intervjupersonens åsikter:  

Vad skulle du säga är syftet med komponentavskrivning? Vad tillför 
komponentavskrivning för er i företaget? Vad tycker du är fördelarna och nackdelarna 
med komponentavskrivning? Om vi har begreppen nytta och kostnad. Vad anser du 
överstiger den andra när vi beaktar komponentavskrivning som metod? (Överstiger 
nyttan kostnaden för komponentavskrivning eller tvärtom?). Vilken metod förespråkar 
du om ni fick välja metod (utan att beakta och ta hänsyn till kostnadsfrågan i valet) – 
avskrivning per hel enhet/traditionell avskrivning, komponentavskrivning, verkligt 
värde? Varför tycker du detta?  

 
• Är det något mer som du vill tillägga? 
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Appendix 2 – Intervjuguide revisorer 
 

• Första tankar: 
När du först hörde om komponentavskrivning, vad var dina första tankar kring detta? 
Vad tycker du nu idag om komponentavskrivning? Har det blivit 
förbättringar/försämringar? 

 
• Kunder: 

Är du involverad i någon kunds arbete med fastigheter och komponentavskrivning? 
Om Ja: Hur har du uppfattat kunders åsikter om komponentavskrivning både vid 
implementeringen och nu idag? Skiljer sig dessa åsikter åt mellan dessa två tillfällen? 
Om Ja: Hur har du uppfattat arbetsbördan med komponentavskrivning för dina/era 
kunder? Kom det många frågor från kunder om komponentavskrivning, jämfört med 
idag och med andra områden? Om Nej: Har du varit i kontakt med någon kund 
(fastighetsbolag) om dessa frågor eller varit/är involverad i någon annan kunds arbete 
med komponentavskrivning? Finns det ett behov i fastighetsbolagen att använda sig av 
komponentavskrivning tycker du? Kunde de ha fått ”stå utanför” och undvikt att 
använda komponentavskrivning? Vad tycker du om Bokföringsnämndens beslut (att 
inte ha förvaltningsfastigheter till verkligt värde)? Vad förespråkar du för 
fastighetsbolag: verkligt värde (IAS 40) eller komponentavskrivning?  

 
• Arbetsprocess: 

Hur var det att sätta sig in i regelverket K3 och komponentavskrivning? Var det 
lätt/svårt? Har revisionsarbetet förändrats med regelverket K3 och 
komponentavskrivning? 

 
• Intervjupersonens åsikter: 

Vad skulle du säga är syftet med komponentavskrivning? Vad tycker du är fördelarna 
och nackdelarna med komponentavskrivning? Om vi har begreppen nytta och 
kostnad? Vad anser du överstiger den andra när vi beaktar komponentavskrivning som 
metod? Vad tror du? Överstiger nyttan kostnaden för komponentavskrivning eller 
tvärtom? Vilken metod tycker du ger en mest trovärdig och verklig bild av 
redovisningen – avskrivning per hel enhet/traditionell avskrivning, 
komponentavskrivning, verkligt värde? Vilken metod förespråkar du och varför? 

 
• Är det något mer som du vill tillägga? 
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