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delsyften, det första är att redogöra för 

vad regelverket och experterna anser om ämnet. Det andra är att undersöka om 
komponentavskrivning uppfyller de kvalitativa kriterierna genom en bättre 
kvalitet på redovisningen. Det tredje är att illustrera de för- och nackdelar som 
finns i och med komponentavskrivning. Det fjärde vill belysa hur det kommer 
sig att vissa företag väljer att tillämpa anskaffningsvärdemetoden med 
avskrivningar, komponentavskrivning, medan andra väljer att redovisa till 
verkligt värde. 

The main purpose with this thesis O
depreciation gives a more true and fair view of amortization of costs.  

 
ain purpose we have four sub purposes, where the first is to state 

views from the accounting rules and the expertise regarding this topic. The 
second sub purpose is to investigate if component depreciation meets the 
qualitative criteria as a better quality in accounting. The third sub purpose is
illustrate the advantages and disadvantages with component depreciation. The 
fourth sub purpose will show how certain companies chose to use historic cost 
depreciation, component depreciation, while other chose to prepare their 
accounts according to the fair value method 

Materiella anläggningstillgångar, komponentavskrivning, periodisering av N
kostnader, IAS 16. 

 
 Materiel assets, com
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Samman ttning 
 
Från och med 2005 ska a
R
och vad gäller företagens arbete med redovisning av materiella anläggningstillgångar har det 
tillkommit tvingande regler avseende avskrivning av komponenter. En väsentlig förändring 
vid övergången till IFRS/IAS, International Financial Reporting Standards/International 
Accounting Standards, är att komponentavskrivning nu är ett krav. De företag i Sverige som 
inte är noterade redovisar enligt RR 12, Redovisningsrådets Rekommendationer, som i 
jämförelse med IAS 16 i vissa fall tillåter företag att tillämpa komponentavskrivning. 
 
Uppsatsen har kretsat kring ett antal frågeställningar. Sedan övergången till IFRS är nu
k
komponentavskrivning. Vad säger regelverket? En större investering innehåller utbytbar
delar som skrivs av separat. Vad betyder komponentavskrivning utifrån experter
uppnå användarnas informationsbehov finns det vissa kvalitetskrav för redovisningens 
utformning, det vill säga, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Uppfyller 
komponentavskrivning de kvalitativa kriterierna ur redovisningssynpunkt? Ger 
komponentavskrivning en tydligare bild av periodisering av kostnader och vad innebär det 
praktiskt? I och med övergången till IFRS finns det en möjlighet att välja redovi
det vill säga, anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning eller verkligt värde. H
förhåller sig företagen till komponentavskrivning? 
 
Utifrån frågeställningarna har följande syfte formul
u
Huvudsyftet är uppdelat i fyra delsyften. För att kunna besvara frågeställningarna och upp
huvudsyfte samt delsyften har vi använt oss av sekundär – och primärkällor. Vi har i vår 
uppsats valt att utgå från litteratur och intervjuer för att komma fram till en slutsats. 
Angreppssättet i uppsatsen är induktivt och för att få fram information som vi tyckte inte 
kunde mätas eller presenteras numeriskt valde vi den kvalitativa ansatsen.  
 
I den teoretiska delen av uppsatsen presenteras vad vi fått fram av vår littera
li
materiella anläggningstillgångar periodiseras under nyttjandeperioden, det vill säga, 
avskrivningar. Komponentavskrivning i sin tur är en term som används för att beskriv
vissa delar skiljs ut av en större anläggningstillgång där nyttjandeperioden skiljer sig 
tillgången i sin helhet. Alla företag som har anläggningstillgångar där det finns komponenter
som har kortare nyttjandeperiod än anläggningen totalt sett ska tillämpa 
komponentavskrivning. För att kunna tillgodose intressenternas informationsbehov finns det 
vissa kvalitativa kriterier och krav för hur redovisningen skall utformas.  
 
Vår empiriska undersökning grundar sig bland annat på hur man gick tillv
ö
anläggningstillgångar av enligt den traditionella avskrivningsmetoden, det vill säga, l
avskrivning. Den tidigare principen ansågs inte hålla i längden då företag fick bära
kostnader för underhållning. Anläggningstillgången delas in i dess olika komponenter vilka
skrivs av separat över respektive nyttjandeperiod. 
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n av de mest vanliga frågorna idag är om värdering skall ske till anskaffningsvärde eller 
erkligt värde. Redovisningsmodellen bygger på att tillgångarna skall värderas till  

s 

tt krav på att anläggningstillgångar som redovisas enligt 
nskaffningsvärdemetoden skall jämföras med marknadsvärde, erhålls genom 

v i enlighet med 
v kostnaderna. 

 
E
v
anskaffningsvärde men i dagsläget går det i den riktningen att allt fler poster skall redovisa
till verkligt värde.  
 
Eftersom det finns e
a
komponentavskrivning ett mer rättvisande värde på tillgången då den skrivs a
den faktiska förbrukningen av komponenten vilket ger en bättre periodisering a
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A
financial statements according to IFRS, International Financial Reporting Standards. After 
transition to IFRS questions regarding depreciation of tangible assets have become more in 
focus since there are mandatory rules concerning depreciation of components. A major 
change in connection with transition to IFRS/IAS, International Accounting Standards, is th
component depreciation is required. Those companies in Sweden that are not listed prepare 
their financial statements according to Swedish Financial Accounting Standards Council's 
recommendation, RR12, which compared to IAS 16 allow companies to make component 
depreciation in certain cases. 
 

his thesis brings up a number of questiT
depreciation is mandatory compared to RR12 that allowed component depreciation w
appropriate. What do the regulations say? A major investment in tangible assets includes 
exchangeable parts that are depreciated separately. According to the experts, what does 
component depreciation mean? In order to satisfy the users need for information there are
certain qualitative requirements regarding the presentation of financial reports, such as 
comprehensibility, relevance, reliability and comparability. Does component depreciation 
comply with the qualitative criteria? Will component depreciation give a more explicit view
of cost distribution over time and what are the practical implications? After transition to IFRS
it is possible to chose accounting method, i.e. the acquisition cost method with component 
depreciation or the fair value method. What is the companies' view on component 
depreciation? 
 

ith background in the above stated questionsW
objective with this thesis is to find out if component depreciation give a more true and fair 
view of amortization of costs. The main objective has four sub objectives. To be able to 
answer the questions and meet the main objective as well as the sub objectives, we have us
secondary and primary sources. We have chosen to base our conclusion on literature and 
interviews. The approach in the thesis is inductive and in order to find information that we did
not consider appropriate to measure or present numeric we chose the qualitative approach. 
 

 the theoretical part of the thesis we present our findings from studying literature. In
Based on these studies we have given a basic description of how costs related to tang
assets are distributed over the useful economic life, i.e. depreciation. Component deprecia
is a term that is used to describe how certain parts of a major tangible asset is separated since 
those parts have useful economic lives that differ from the tangible asset as a whole. All 
companies that have tangible assets with identifiable components with shorter useful 
economic life than the total asset must use the component depreciation method. To meet 
stakeholders' need for information there are qualitative criteria and requirements concerning 
presentation of financial reports. 
 

ur empiric investigation is among other thingsO
the transition to IFRS, when companies used the "expense as you go" principle regarding 
exchangeable components. Tangible assets were depreciated according to the traditional 
depreciation method, straight-line depreciation. The companies found that the old principl
did not give a proper amortization of costs since there were high irregular expenses for 
maintenance.  
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he tangible asset is divided into different components which are separated and depreciated to 

ne of the most common questions today is whether tangible assets should be valued at 
toric 

 

 
 
T
their own economic lives. 
 
O
historic cost or fair value. The fundamental accounting method stipulates valuation at his
cost but there is now a trend towards that more and more assets are valued at fair value. Since 
it is required to test the assets for impairment, valuations at fair value must be done also for 
assets valued at historic cost. Usage of component depreciation will give a more true and fair
value of the asset since the cost of the component is taken over the period in which the 
component is utilized. 
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1. Inledning 

Detta kapitel börjar med en inledning som följs av en bakgrund till vår problemformulering, 
som presenteras därefter. Kapitlet inkluderar vårt huvudsyfte och delsyften samt vår 
avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition över kommande kapitel. 
 
Vi har inom redovisningsområdet läst kurser som visar på vikten av redovisning internt och 
externt inom företag samt koncernredovisning. Redovisningen och dess regler skiljer sig åt 
beroende på vilket företag det är, dvs. om det är börsnoterat eller inte. När vi läste kursen 
koncernredovisning fick vi veta att det finns olika standarder som ges ut av IASB, 
International Accounting Standards Board, London, som svenska börsnoterade företag, oftast 
koncerner ska tillämpa sedan januari 2005. Vi tyckte detta lät intressant så vi satte oss ner 
med IFRS/IAS, International Financial Reporting Standards/International Accounting 
Standards och FAR, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, för att titta igenom 
dessa olika standarder. Vi fann att avskrivningar av materiella anläggningstillgångar utökats 
med termen komponentavskrivning och att det skiljer sig en del från tidigare 
avskrivningsregler.  
 
Idag är det viktigt att börsnoterade företag följer de internationella redovisningsreglerna samt 
utvecklingen av redovisningen bland företagen i den egna branschen. Det ger också en större 
jämförbarhet mellan företag i olika länder. Efter övergången till IFRS har avskrivningsfrågor 
blivit mer aktuella och vad gäller företagens arbete med redovisning av materiella 
anläggningstillgångar har det tillkommit tvingande regler avseende avskrivning av 
komponenter. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar beror på förutsättningar 
beträffande nyttjandeperioder och förekomst av komponenter.  
 
Avskrivningsfrågor är alltid ett aktuellt ämne inom företag och i och med den 
internationalisering som råder idag så föll det oss naturligt att undersöka termen 
komponentavskrivning. 

1.1 Bakgrund 
 
Från och med 2005 ska alla noterade bolag inom EU tillämpa IFRS. En väsentlig förändring 
vid övergången till IFRS/IAS 16 är att komponentavskrivning nu är ett krav. De företag i 
Sverige som inte är noterade redovisar enligt RR 12 som i jämförelse med IAS 16 i vissa fall 
tillåter företag att tillämpa komponentavskrivning.1 Enligt RR 12 bör komponentavskrivning 
tillämpas vid avskrivning på materiella anläggningstillgångar som innehåller olika urskiljbara 
komponenter2. Komponentavskrivning innebär att en större investering innehåller utbytbara 
delar som sedan skrivs av separat med en avskrivningstakt som anpassas till respektive 
komponents nyttjandeperiod3.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 IFRS/IAS, (2005), sid. 3.  
2 FAR: s Samlingsvolym, (2005), sid. 932. 
3 Nytt från revisorn, (2004), sid. 2. 
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En väsentlig post för de flesta företag är avskrivningar vilket innebär att kostnader 
periodiseras och påverkar företagets resultat4. För att systematiskt fördela det 
avskrivningsbara beloppet över nyttjandeperioden finns det olika avskrivningsmetoder att 
tillgå, såsom bland annat linjära, degressiva, och progressiva avskrivningar5. Företagen skall 
välja den metod som bäst återspeglar hur tillgångens ekonomiska värde för företaget 
förbrukas.  
 
Att förse användaren med tillförlitlig och användbar information för beslutsfattande är bland 
annat syftet med redovisning. För att uppnå användarnas informationsbehov finns det vissa 
kvalitetskrav för redovisningens utformning. Redovisningen skall bland annat vara relevant 
vilket innebär att den ska vara användbar för beslut.  
 
Relevans är ett andra kriterium som oftast förknippas med framförallt tillförlitlighet och 
jämförbarhet. För att redovisningen skall anses som tillförlitlig bör den avspegla rätt aspekter 
av verkligheten och på ett sätt som inte är allt för osäker. 6 Detta leder till att nationella 
egenheter inom redovisningen lättare känns igen samt att jämförbarheten ökar.7  
 
Redovisningen bygger på att materiella anläggningstillgångar skall värderas till 
anskaffningsvärde. I och med en mer internationalisering inom redovisningsområdet har 
värderingsfrågan gällande anskaffningsvärde eller verkligt värde blivit mer aktuell.8

1.2 Problemformulering  
 
Följande frågor har formulerats utifrån bakgrunden och leder till det fortsatta resonemanget. 
 

 Sedan övergången till IFRS är nu komponentavskrivning ett krav jämfört med tidigare 
då RR 12 i vissa fall tillät komponentavskrivning – vad säger regelverket? 

 
 En större investering innehåller utbytbara delar som skrivs av separat – vad betyder 

komponentavskrivning utifrån experterna? 
 

 Uppfyller komponentavskrivning de kvalitativa kriterierna ur redovisningssynpunkt?  
 

 Ger komponentavskrivning en tydligare bild av periodisering av kostnader och vad 
innebär det praktiskt? 

 
 I och med övergången finns det en möjlighet att välja redovisningsmetod, det vill 

säga, anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning eller verkligt värde. 
Valet baseras på vilken bransch företagen verkar inom - hur förhåller sig företagen till 
komponentavskrivning? 

 
 
 
 
 

                                                 
4 Thomasson m.fl., (2003), sid. 233. 
5 Ibid., sid. 234. 
6 Falkman, (2000), sid. 63 – 68.  
7 Riahi – Belkaoui, (2004), sid. 18. 
8 Artsberg, (2003), sid. 429. 
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1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att utröna om komponentavskrivning ger en mer 
rättvisande bild av periodisering av kostnader.  
 
För att uppfylla huvudsyftet har vi fyra delsyften, det första är att redogöra för vad regelverket 
och experter anser om ämnet. Det andra är att undersöka om komponentavskrivning uppfyller 
de kvalitativa kriterierna genom en bättre kvalitet på redovisningen. Det tredje är att illustrera 
de för- och nackdelar som finns med komponentavskrivning. Det fjärde vill belysa hur det 
kommer sig att vissa företag väljer att tillämpa anskaffningsvärdemetoden med avskrivningar, 
komponentavskrivning, medan andra väljer att redovisa till verkligt värde.  
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi har avgränsat oss till att fokusera på anskaffningsvärdemetoden med 
komponentavskrivning. Vi kommer även att diskutera marknadsvärdering.  
 
1.5 Disposition 
 
Vi har lagt upp uppsatsen på så sätt att vi börjar med att beskriva vårt metodval. Efter detta 
följer tre kapitel som bland annat beskriver vad vi fått fram av litteraturstudien. Därefter 
beskrivs praktiska konsekvenser vid tillämpning av komponentavskrivning vilket följs av ett 
kapitel som tar upp en debatt i ämnet. Varje kapitel avslutas med en reflektion där vi besvarar 
våra frågor. Uppsatsen avslutas med en slutsummering. Nedan följer en redogörelse för 
innehållet i uppsatsen, kapitel för kapitel.  
 
Kapitel 2: Metod 
 
Kapitlet innehåller vårt metodval samt källkritik. Avsikten med kapitlet är att informera om 
vilken metod vi valt att tillämpa i arbetet med uppsatsen. 
 
Kapitel 3: Materiella anläggningstillgångar 
 
Detta kapitel har som syfte att beskriva vad regelverket säger vad gäller materiella 
anläggningstillgångar. Sist följer en kort beskrivning om avskrivningar.  
 
Kapitel 4: Komponentredovisning 
 
I detta kapitel beskrivs vad komponentavskrivning är utifrån experterna vilket också är syftet 
med denna del. Komponentavskrivning innebär också byte av redovisningsprincip vilket 
presenteras i detta kapitel.   
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Kapitel 5: Kvalitativa kriterier hos redovisningsmodeller 
 
Kapitlet presenterar först de kvalitativa kriterierna för att sedan ta upp komponentavskrivning 
kontra kriterierna. Syftet är att undersöka om komponentavskrivning uppfyller de kvalitativa 
kriterierna genom en bättre kvalitet på redovisningen. 
 
Kapitel 6: Praktiska konsekvenser 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning om hur företag som idag tillämpar komponentavskrivning 
gick tillväga innan övergången till IFRS/IAS. För att visa hur kostnaderna periodiseras 
presenteras tre modeller som illustrerar före och efter. Kapitlet avslutas med vad som är 
mindre bra med komponentavskrivning. Syftet är att beskriva de för- och nackdelar som finns 
med komponentavskrivning.  
 
Kapitel 7: Värderingsfråga – Anskaffningsvärde eller verkligt värde? 
 
Detta kapitel är baserat på analytikernas åsikter kring värderingsmetoder. Syftet med detta 
kapitel är att beskriva hur det kommer sig att vissa företag väljer att tillämpa 
anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning medan andra väljer att redovisa till 
verkligt värde. 
 
Kapitel 8: Slutsummering 
 
I detta kapitel summerar vi upp vårt uppsatsarbete. Vi ger även förslag till fortsatta studier. 
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2. Metod 
 
Vi ska härmed beskriva hur vi har gått tillväga för att uppnå våra frågeställningar, vårt 
huvudsyfte samt delsyften. Först presenteras en grundläggande teori för materiella 
anläggningstillgångar som förklarar vad regelverk och teori säger. För att underlätta fortsatt 
läsning har vi valt att beskriva förändringarna i regelverket som uppstod i och med 
övergången. För att bekräfta att teorin överensstämmer med verkligheten kontaktades 
experter inom området. I nästa steg tar vi upp att det finns olika kriterier och krav för hur 
redovisningen skall utformas. Vi har valt fyra kriterier som vi tycker är relevanta för vår 
uppsats och som kan kopplas till komponentavskrivning. Att uppfylla vårt huvudsyfte samt 
delsyften kräver också exempel på hur företagen tolkar och tillämpar komponentavskrivning 
vilket vi bland annat har valt att presentera i form av modeller Till sist diskuteras den 
aktuella debatt som försiggår. Debatten handlar om företag som väljer att antingen redovisa 
materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde med avskrivningar det vill säga 
komponentavskrivning eller till verkligt värde.  
  
2.1 Datainsamling 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar och uppnå vårt huvudsyfte samt delsyften har vi 
använt oss av sekundär – och primärkällor.  
 
Sekundärkällorna har samlats in genom artiklar i tidskrifter samt att vi har lånat böcker inom 
ämnet. Exempel på teoriböcker vi studerat är Redovisningsteori – Policy och – Praxis, 
Redovisningens språk samt Accounting Theory.  
 
Ovan nämnda litteratur är skrivna av personer med god inblick i ämnet och därför bör även 
dessa källor vara ett bra sätt att hämta informativ data ifrån. Teoriböckerna samt våra 
kunskaper så här långt har varit till stor användning för att lättare förstå redovisningsreglerna 
samt i vilka rekommendationer eller regler olika saker berörs. Utifrån litteraturstudien 
arbetade vi fram delsyften till kapitel materiella anläggningstillgångar, komponentredovisning 
och kvalitativa kriterier. 
 
Med hjälp av databaserna FAR Komplett och Affärsdata kunde vi också studera olika artiklar 
som rör det aktuella ämnet inom redovisningen. Artiklarna som är skrivna av revisorer är 
hämtade från tidskrifterna ”Balans” och ”Nytt från revisorn”. Dessa artiklar granskas av 
FAR och däri kan vinklingar och skribenternas egna uppfattningar finnas men vi tolkade det 
som att dessa artiklar är av stor pålitlighet. Vi har även använt oss av Internet för att söka 
material. Artiklarna har bidragit till en större insikt kring den värderingsfråga som är aktuell 
idag vilket diskuteras i kapitel sju.  
 
Anledningen till ovan nämnda sekundärkällor är att vi ville få information från flera olika håll 
för att öka tillförlitligheten.  
 
Primärdata har främst samlats in genom intervjuer men även från ett seminarium, 
”Framtidens Redovisningschef”, anordnat av Affärsvärlden i samarbete med FAR. För att 
påvisa hur det fungerar i praktiken låg det nära till hands att välja dessa primärdata för att 
belysa olika frågeställningar vid användande av komponentavskrivning. 
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2.2 Urval 
 
Redan i ett tidigt skede av uppsatsarbetet kontaktade vi ett antal revisorer från olika byråer 
men fick endast svar från två revisorer representerande två olika revisionsbyråer.  
 
Anledningen till ovanstående val var att revisorerna kunde hjälpa oss med teorin kring ämnet. 
För att få reda på om och hur företag tillämpar komponentavskrivning valde vi att ta kontakt 
med företag inom två branscher. Ett av företagen som verkar inom flygindustrin har vi valt att 
studera närmare. Det andra företaget som är verksamt inom fastighetsbranschen kom ej till 
användning då det föll utanför vår ram eftersom bolaget ännu inte är börsnoterat. 
 
Den första kontakten med revisorer och företag togs via mail och alla respondenter svarade 
och var mycket positiva till att ställa upp.  
 
Efter att vi läst in oss på ämnet och diskuterat fram vilka frågor som skulle vara intressanta att 
ställa upprättades tre frågemallar eftersom vi valde respondenter inom olika ansvarsområden. 
Fyra av intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats och varade cirka en 
timme. På grund av bristande tid för en av respondenterna genomfördes en intervju via mail.   
 
För att få respondenterna att prata fritt i de aktuella frågorna använde vi oss av öppna frågor, 
men med den på förhand uppgjorda frågemallen som stöd. Frågorna mailades ut till vardera 
respondenten en vecka innan mötet för att få så bra och innehållsrika svar som möjligt.  
 
Intervjuerna gick till så att en av oss ställde frågorna och förde diskussionen med 
respondenten, medan den andra förde anteckningar. Inför varje intervju hörde vi oss för med 
respondenten om vi fick spela in intervjun med hjälp av en MP3 – spelare vilket alla ställde 
sig positiva till.  
 
I samband med intervjuerna frågade vi respondenterna om de ville vara anonyma vilket alla 
tyckte var positivt. Att vi upplyste om anonymitet i publikationen kan ha bidragit till 
respondenternas öppenhet i svaren.  
 
Efter varje genomförd intervju sammanställdes svaren och detta material har sedan använts 
löpande genom arbetet. Med hjälp av intervjusvaren från intervjuer med revisorerna kunde vi 
se om vi tolkat litteraturen på rätt sätt vilket vi uppfattar att vi har gjort.  
 
2.3 Kvalitativ och Kvantitativ ansats 
 
När man skriver uppsats är man ofta i behov av att tillgå ett stort antal individer på ett 
standardiserat sätt. Detta görs med hjälp av enkäter vilket ger ett resultat som är lätt att 
behandla och analysera. Fördelarna med kvantitativ ansats är att resultaten kan användas för 
att dra generella slutsatser och har därför hög extern giltighet. Ansatsen kan också uppfattas 
som ytlig vilket leder till en låg intern giltighet vilket är en nackdel med denna ansats.9

 
 
 
 
 
 

 
9 Eriksson, Wiedersheim, (2001), sid. 63. 
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Då ett mindre antal individer tillfrågas på ett mer öppet sätt vilket görs genom exempelvis 
intervjuer används den kvalitativa ansatsen. Med hjälp av denna ansats kan hänsyn tas till 
detaljer och det unika som individen framför vilket är fördelarna med kvalitativ ansats. En 
nackdel kan vara att det är svårare att dra generella slutsatser.10

 
Vår uppfattning är att det var mest lämpligt att använda oss av den kvalitativa ansatsen, det 
vill säga, vi föredrog intervjuformen då vår avsikt var att utröna om komponentavskrivning 
ger en bättre periodisering av kostnader. Detta är ett område som baseras på lagar och regler 
och vi upplever att det skulle vara svårare att uppfatta nyanser vid tillämpning av den 
kvantitativa ansatsen. Vi insåg emellertid ur den lilla population som intervjuats att vi inte 
kunde dra slutsatsen att de uppfattningar vi fann är generella, även om dessa kan delas av 
andra. Anledningen till den kvalitativa ansatsen var att få fram information som vi tyckte inte 
kunde mätas eller presenteras numeriskt. 
 
2.4 Vetenskapligt angreppssätt; Deduktion och Induktion 
 
Vetenskapligt angreppssätt kan delas in i deduktiv och induktiv. När man utgår från hypoteser 
för att sedan bevisa om hypoteserna stämmer eller inte användes en deduktiv metod.11  
 
Då vi inte har valt att basera vår uppsats på hypoteser anser vi oss inte använda denna metod. 
Vi har i vår uppsats valt att utgå från litteratur och intervjuer för att komma fram till en 
slutsats. Vårt tillvägagångssätt liknar mer det induktiva angreppssättet eftersom kännetecknet 
för denna metod är att forskaren samlar fakta. En teori som löser problemet bör härledas ur 
dessa fakta.  
 
De reflektioner och den slutsummering vi kommit fram till behöver inte säga mycket om hur 
respondenterna egentligen uppfattar komponentavskrivning. Eftersom uppfattningarna endast 
reflekterar de tillfrågades åsikter är det därmed inte säkert att vår slutsummering är en 
generalisering av samtliga respondenters egentliga uppfattning. 
 
2.5 Reliabilitet och Validitet 
 
Ett krav för en tillförlitlig uppsats är det så kallade reliabilitetskravet vilket man uppfyller 
genom att ställa sig frågan huruvida samma resultat skulle uppnås om undersökningen 
utfördes upprepade gånger. Att minimera slumpens inverkan är ett av målen. Att tillgodose 
detta krav är svårt om undersökningen har en tolkande ansats.12

 
Vår uppsats är av tolkande karaktär men trots detta upplever vi att den är tillförlitlig då 
respondenterna är yrkesverksamma inom redovisningsområdet och därmed är vår uppfattning 
att de troligen skulle ge liknande svar även om frågorna ställdes vid ett flertal tillfällen. 
Eftersom vi både spelade in och förde anteckningar under intervjuerna är vår tolkning att det 
höjer tillförlitligheten. 
 
 
 
 
 

 
10 Eriksson, Wiedersheim, (2001), sid. 63. 
11 Bjerke, Arbnor, (1994), sid. 108. 
12 Eriksson, Wiedersheim, (2001), sid. 40. 
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Validitet står för giltighet, i vilken utsträckning vi mätt det vi avsåg att mäta. Därför är det av 
yttersta vikt att lämpliga källor och metoder används. Det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument är validitet. Om undersökningen inte mäter det den avser mäta spelar det ingen 
roll om själva mätningen är tillförlitlig.13

 
Då våra frågor var utformade med utgångspunkt från huvudsyfte samt delsyften och med stöd 
av teorin är vår uppfattning att vi uppfyller kravet på validitet. Gällande upplägget av 
intervjufrågor valde vi att först ställa mer generella frågor kring komponentavskrivning för att 
sedan gå ner mer på detaljnivå för att försäkra oss om att frågorna inte skulle vara ledande.  
 
2.6 Källkritik 
 
Att skapa en helt objektiv uppsats är svårt då den ofta färgas av författarnas värderingar och 
referensramar14. Därför strävade vi efter att försöka minimera subjektiviteten. Emellanåt har 
vi valt att återge intervjuerna så ordagrant som möjligt i form av citat för att minska graden av 
vår egen inverkan. 
 
Det finns två viktiga bedömningsgrunder som vi tycker är relevanta för vår uppsats: 
 

• Tidskriteriet; ju närmare beskrivna tidshändelser desto bättre.15 
• Tendenskriteriet; avser om företaget har några egna intressen som påverkar dennes 

svar.16 
 
När vi påbörjade vår datainsamling beaktade vi de två ovan nämnda källkritiska 
bedömningsgrunderna. I och med detta var vi medvetna om att respondenterna representerar 
företagen. Under pågående intervjuer uppfattade vi det inte som att respondenternas svar 
påverkades av de representerande företagens egenintresse.  
 
Vi har försökt använda så färsk information som möjligt för att uppfylla tidskriteriet eftersom 
IAS 16 har varit föremål för revidering och viss litteratur behandlar tidigare versioner. För att 
kompensera detta gjorde vi så att när vi hämtade information från äldre litteratur verifierade vi 
att denna även gällde den senaste utgivna standarden, IAS 16. 
 
Av den litteratur vi har studerat är vår uppfattning att det inte skiljer så mycket mellan olika 
författare och böcker inom detta område. Kritiken som kan riktas mot denna litteratur är att 
den kan vara föråldrad men det är dock de senaste upplagorna vi funnit inom 
redovisningsteorin. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
13 Eriksson, Wiedersheim, (2001), sid. 38. 
14 Ibid., sid. 37. 
15 Thurén, (2005), sid. 26. 
16 Ibid., sid. 63. 
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3. Materiella anläggningstillgångar 
 
Detta avsnitt utgör en central roll för fortsatt läsning och förståelse. Under denna rubrik 
kommer vi att beskriva vad regelverket säger vad gäller materiella anläggningstillgångar 
samt ge en grundläggande beskrivning om hur kostnader för materiella 
anläggningstillgångar periodiseras under nyttjandeperioden, det vill säga, avskrivningar.   
 
3.1 RR 12 
 
RR 12 är en rekommendation som behandlar redovisning av materiella 
anläggningstillgångar.17 För att få ta upp en materiell anläggningstillgång i balansräkningen 
ska anskaffningsvärdet kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt samt att den ekonomiska 
fördelen som tillgången medför tillfaller företaget. När innehavet av tillgången, ekonomiska 
risker och dess fördelar övergått på företaget är kriterierna uppfyllda.18   
 
Vid förvärv av en materiell anläggningstillgång tas denna upp i balansräkningen till sitt 
anskaffningsvärde vilket utgörs av inköpspriset. Även kostnader som tillkommer för att få 
tillgången på plats räknas in i anskaffningsvärdet. Vad som inte får tas upp i 
anskaffningsvärdet är olika administrativa kostnader som inte är direkt hänförbara till den 
materiella anläggningstillgången.19 Alla tillkommande utgifter för en materiell 
anläggningstillgång som höjer tillgångens prestanda skall läggas till anskaffningsvärdet. 
Utgifter som inte höjer tillgångens prestanda skall redovisas som kostnader i den period de 
uppkommer. Vad gäller reparation och underhåll av en tillgång skall utgifter som syftar till att 
återställa tillgångens funktion så att den motsvarar skicket vid anskaffningen redovisas som 
kostnad vid den period de uppkommer.20  
 
3.1.1 Avskrivningar 
 
”Viktiga delar av vissa tillgångar kan behöva ersättas regelbundet. Så kan t.ex. en masugn 
kräva ny inklädnad efter en viss nyttjandeperiod eller ett flygplan en ny inredning. Sådana 
delar bör, när så är möjligt, redovisas och därmed avskrivas som separata enheter eftersom 
de har en annan nyttjandeperiod och därmed avskrivningstid än tillgången i övrigt 
(komponentavskrivning). Utgiften för att ersätta en dylik enhet redovisas som anskaffning av 
en ny tillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten 
kostnadsförs.21” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 FAR: s samlingsvolym, (2005), sid. 928. 
18 Ibid., sid. 929. 
19 Ibid. 
20 Ibid., sid. 931. 
21 Ibid., sid. 932. 
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3.2 IAS 16 
 
För att användare av finansiella rapporter skall kunna ta del av information om ett företags 
investeringar i dess materiella anläggningstillgångar är syftet med denna standard att ange hur 
materiella anläggningstillgångar skall redovisas. IAS 16 skall tillämpas vid redovisning av 
materiella anläggningstillgångar förutom när en annan standard kräver eller tillåter en annan 
redovisningsmetod.22  
 
En utgift för en materiell anläggningstillgång skall endast redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma företaget till godo samt att tillgångens anskaffningsvärde 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ett företag bedömer enligt denna redovisningsprincip 
samtliga utgifter för sina materiella anläggningstillgångar vid den tidpunkt när utgifterna 
uppstår. Utgifterna omfattar dels de utgifter som uppstod vid förvärvet samt tillkommande 
utgifter för att ersätta olika delar (komponenter).23

 
Vissa materiella anläggningstillgångar består av delar som kan behöva ersättas regelbundet. 
Exempel på detta kan vara att det på ett flygplan behövs göras motorunderhåll flera gånger 
under flygplanets nyttjandeperiod.24  
 
Företag med en materiell anläggningstillgång, med ett redovisat värde, ska redovisa 
tillgångens värde med hänsyn tagen till att vissa delar av anläggningstillgången förbrukas 
snabbare under förutsättning att kriterierna för redovisning är uppfyllda. Det redovisade 
värdet för de delar som byts ut tas bort från balansräkningen. Utgiften för de utbytta delarna 
redovisas som en investering.25  
 
När det gäller driften av en materiell anläggningstillgång exempelvis flygplan finns det ett 
villkor som innebär att företag måste utföra större återkommande besiktningar rörande brister 
oavsett om delar måste bytas ut eller inte. Om kriterierna för redovisning är uppfyllda, räknas 
utgiften in i den materiella anläggningstillgångens redovisade värde som vid ett byte av en 
del, när varje större besiktning genomförs. Om det finns ett eventuellt återstående redovisat 
värde avseende utgiften för den föregående besiktningen så ska den tas bort från 
balansräkningen.26  
 
3.2.1 Avskrivningar 
 
”Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i 
förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skall skrivas av separat27.” 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 IFRS/IAS, (2005), sid. 265. 
23 Ibid., sid. 267. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid.  
27 Ibid., sid. 272. 
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3.2.2 Kommentar 
 
Slutsatsen av ovanstående är att RR 12 tillåter komponentavskrivningar medan IAS 16 gör det 
tvingande att skriva av urskiljbara komponenter med avvikande nyttjandeperiod i enlighet 
med dessas nyttjandeperiod. Det internationella regelverket har här blivit tydligare och mer 
krävande på denna punkt. Detta betyder i vissa fall stora förändringar för de företag som ska 
tillämpa IFRS från och med 2005. 
 
3.3 Avskrivning – materiell anläggningstillgång 
 
Vi inleder detta avsnitt med ett exempel för att visa hur företag skall gå till väga gällande 
avskrivningar. 
 
Vi tänker oss att ett företag investerar i en maskin för 1 miljon kronor.  
Frågan är, på vilket sätt utgiften för maskinen skall redovisas? 
Först måste man göra en bedömning av maskinens ekonomiska livslängd och därefter fördela 
anskaffningsutgiften över nyttjandeperioden. Detta kan exempelvis göras i form av årliga 
(rätlinjiga) avskrivningar, som tas upp som en kostnad i resultaträkningen för respektive år. 
Beloppet som skrivs av periodiseras systematiskt enligt plan över tillgångens 
nyttjandeperiod.28 Om det finns en del av anskaffningsutgiften som inte blivit föremål för 
avskrivning (restvärde) så ska den tas upp som en tillgång i balansräkningen29.  
 
Det svåra med detta är att bedöma anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Eftersom 
nyttjandeperioden inte bara beror på ålder och nyttjande utan också beroende på att den 
tekniska utvecklingen skapar mer fördelaktiga investeringsalternativ är bedömningen av 
nyttjandeperioden mycket komplicerad.30  
  
En materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp definieras ofta som 
anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde. När företagets behov av den materiella 
anläggningstillgången är täckt är det aktuellt för företaget att avyttra tillgången. Vid 
avyttringen kan ett restvärde fortfarande finnas på tillgången. Restvärdet är det förväntade 
priset med avdrag för kostnader i samband med avyttringen som företaget får ut från 
försäljning av en materiell anläggningstillgång.31   
 
3.3.1 Avskrivningsmetod 
 
Avskrivningar ska som vi tidigare nämnt göras systematiskt under nyttjandeperioden.  
Det är då viktigt att tänka på tillgångens värde för företaget och inte tillgångens värde på 
marknaden. 
 
Företag skall välja den avskrivningsmetod som bäst återspeglar hur tillgångens ekonomiska 
värde förbrukas. När det gäller den externa redovisningen skall valet av avskrivningsmetod 
baseras på hur tillgången bidrar till genererandet av intäkter till företaget.32  
 
 
 

 
28 FAR: s samlingsvolym, (2005), sid. 538. 
29 Smith, (2000), sid. 170. 
30 Ibid., sid. 170 – 171. 
31 Nytt från revisorn, (2004), sid. 1. 
32 Artsberg, (2003), sid. 219. 
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Det är som sagt mycket svårt att bedöma nyttjandeperioden av en materiell 
anläggningstillgång. Med hjälp av tidigare erfarenheter av liknande tillgångar i företaget, om 
företag nu har några, uppskattas nyttjandeperioden. Inför varje bokslut måste uppskattningar 
löpande prövas och om en bedömning framkommer som avviker från tidigare vad gäller 
avskrivningsmetod och avskrivningstid ska avskrivningsplanen justeras.33  
 
Vad gäller val av avskrivningsmetod för avskrivningar enligt plan är linjär avskrivning den 
praxis som dominerar i Sverige34. Förklaringen till detta är enligt vår uppfattning att den är 
praktiskt användbar och anledningen till detta är nog att företagen helt enkelt vill göra lätt för 
sig genom att fördela utgifterna med lika stora belopp varje år.  
 
3.4 Reflektion 
 
Regelverket säger att valet av avskrivningsmetod påverkar värdet av tillgången i 
balansräkning. Bedömningen av tillgångens nyttjandeperiod är här av stor betydelse. Till 
exempel ger en för lång antagen nyttjandeperiod ett för högt värde i balansräkningen och 
företaget kan tvingas göra nedskrivning vid ett nedskrivningstest. Genom att använda 
komponentavskrivningsmetoden blir värdet på tillgången ännu mer korrekt redovisat över tid 
eftersom komponenten skrivs av över sin nyttjandeperiod vilken är kortare än 
huvudtillgångens.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
33 Artsberg, (2003), sid. 220. 
34 Ibid. sid. 221. 



Nya avskrivningsregler i IFRS 
- ger komponentavskrivning en mer rättvisande bild av periodisering av kostnader? 

 20

 

4. Komponentredovisning  
 
Komponentavskrivning är från och med 1 januari, 2005 ett krav och skall tillämpas av 
noterade företag. Tidigare redovisade företag avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar enligt RR 12 som tillåter komponentavskrivning.  
Efter övergången till IFRS närmare bestämt IAS 16 är det denna standard som noterade 
företag skall följa och detta innebär byte av redovisningsmetod vilket medför ökat 
upplysningskrav. Vi ger även ett exempel på hur en tilläggsupplysning kan se ut och 
avslutningsvis en analytikers åsikt. Vår avsikt är här att beskriva hur experterna tolkar 
komponentavskrivning. 
 
4.1 Komponentavskrivning 
 
Komponentavskrivning är en term som används för att beskriva hur vissa delar skiljs ut av en 
större anläggningstillgång där nyttjandeperioden skiljer sig från tillgången i sin helhet. Alla 
företag som har anläggningstillgångar där det finns komponenter som har kortare 
nyttjandeperiod än anläggningen totalt sett ska tillämpa komponentavskrivning.35

 
I praktiken fungerar det så att om ett företag identifierar specifika komponenter ska detta 
göras. Det kan till exempel vara komponenter i flygplansmotorer eller ugnar i 
stålproduktionsanläggningar. Anläggningstillgången delas in i dess olika komponenter vilka 
skrivs av separat över respektive nyttjandeperiod.36

 
En av respondenterna säger att ”Ett argument för att tillämpa komponentavskrivning är att 
företagen kan kostnadsföra förbrukningen av olika komponenter i en anläggningstillgång 
under rätt period, det vill säga, periodisering av kostnader37.” 
 
När företag ska identifiera komponenter i en anläggningstillgång görs detta baserat på 
erfarenhet av hur ofta olika delar måste ersättas. Företag bedömer detaljnivå på antalet 
komponenter utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Detta innebär att om alltför små 
komponenter skiljs ut blir det alldeles för administrativt betungande för företagen. 
Komponenterna måste urskiljas utifrån vad som har betydelse för årets avskrivningar och 
kostnadsredovisning.38  
 
När man ska fastställa respektive komponents nyttjandeperiod bör det baseras på erfarenhet 
från den egna verksamheten. Exempelvis kan nämnas att viktiga och centrala delar i en 
flygplansmotor måste ersättas långt tidigare än själva flygplanskroppen. Det kan handla om 
en nyttjandeperiod på 8 år i relation till 20 år eller mer. Om företag inte har historisk 
information om hur ofta olika komponenter behöver bytas får de göra uppskattningar vilka får 
justeras allteftersom bättre information tillhandahålls.39

 
 
 
 
                                                 
35 Intervju, (2006–05–03), auktoriserad revisor, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers.  
36 Intervju, (2006–04–26), auktoriserad revisor, Deloitte. 
37 Intervju, (2006–05–03), auktoriserad revisor, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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4.2  Byte av redovisningsprincip 
 
Bland noterna i årsredovisningen lämnas information om generella värderingsprinciper. 
Information om specifika värderingsprinciper bifogas och skall anges på ett systematiskt sätt. 
Normalt innebär detta att posterna redovisas enligt uppställning i balans – och resultaträkning 
och till dessa skall noggrann notanvisning ges.40

 
För att användarna skall förstå hur företags resultat och finansiella ställning har räknats fram 
är det viktigt att företag tar ställning till vilka upplysningar som krävs. Detta är huvudsyftet 
med upplysning om värderingsprinciper. Varje företag måste överväga mot bakgrund av sin 
verksamhet, vilken typ av information som användarna kan förvänta sig.41

  
Börsnoterade företag bör lämna information om principer för redovisning av exempelvis 
materiella anläggningstillgångar, komponentavskrivning. När ett företag byter 
redovisningsprincip skall särskild information lämnas om detta samt motivet för bytet.42  
 
4.2.1 Exempel på tilläggsupplysning 
 
Nedan följer ett citat taget från ett flygbolags årsredovisning som illustrerar byte från RR 12 
till IAS 16.  
 
”Redovisningen av materiella anläggningstillgångar enligt IAS 16 ”Property, Plant and 
Equipment” sker även fortsättningsvis till historiskt anskaffningsvärde inklusive 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar samt med regelbundet test avseende 
eventuella nedskrivningsbehov. Beträffande flygplansflottan har ett antal väsentliga 
komponenter identifierats. Nyttjandeperioden för de olika komponenterna har fastställts 
varvid det konstaterats att samtliga komponenter med undantag för flygplansmotorer har 
samma nyttjandeperiod, det vill säga 20 år. Motorerna ska i enlighet med myndighetskrav 
underhållas och betydande motordelar bytas ut efter ett visst antal start och landningar samt 
flygtimmar. Detta underhåll infaller i genomsnitt vart åttonde år beroende på flygplanstyp. 
Utfört underhåll aktiveras och skrivs av över för varje flygplanstyp relevant period.43”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 Artsberg, (2003), sid. 368. 
41 Ibid. 
42 Ibid., sid. 369. 
43 SAS Årsredovisning, (2005), sid. 81. 
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4.3 En analytikers åsikt 
 
Margaret Von Platen44, analytiker Affärsvärlden, skriver i sin artikel att analytikernas jobb 
skulle med de nya redovisningsreglerna bli lättare och mer exakt men istället har det blivit 
svårare.   
 
Många anser att de nya reglerna komplicerar redovisningen, andra inte. Men, en sak som är 
säker är att mer tid kommer ägnas åt det finstilta i årsredovisningen samt åt studier av 
redovisningsprinciper.  
 
Vissa tillgångar skall redovisas till verkligt värde i BR vilket är en av de viktigaste 
principerna. Vad som ökar markant är innehållet i informationen. Meningen är att allt skall 
synliggöras, större jämförbarhet ska skapas mellan noterade företag inom EU och i resten av 
världen.  
 
Revisorerna kommer få det tufft när det blir dåliga tider. Alla verkliga värden som justerats 
upp över resultaträkningen skall justeras ner igen. Många företag kommer då att påstå att det 
är en kortvarig nergång utan större betydelse.  
 
Slutsatsen är att målsättningen var att förenkla men konsekvensen har lett till mera jobb för 
revisorer, företagen samt större kostnader för att uppnå målen.  
 
4.4 Reflektion 
 
Övergången till IFRS/IAS 16 förefaller, utifrån flera olika intressenters kommentarer, 
generellt ha gjort redovisningen mycket mer detaljerad och med omfattande upplysningskrav. 
Företagen upplever ett inte oväsentligt merarbete.  
 
Vad gäller övergång till komponentavskrivning specifikt har det sannolikt genererat utökad 
administration i samband med att komponenter bryts ut och värderas separat samt vid 
omräkning av jämförelseår, det vill säga, att föregående års bokslut räknas om.  
 
Slutsatsen är att det kan konstateras utifrån de intervjuer vi gjort med experter att 
komponentavskrivning är en tillämpbar metod i de fall man kan identifiera komponenter med 
avvikande nyttjandeperiod.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 Von Platen, (2005), Affärsvärlden Nr 50.  
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5. Kvalitativa kriterier hos redovisningsmodeller 
 
Inom redovisningen är det viktigt att informationen uppfyller vissa krav. Syftet är att ta reda 
på om komponentavskrivning ger en bättre kvalitet på redovisningen samt uppfyller de 
kvalitativa kriterierna. Vi har valt att beskriva kortfattat fyra av dessa kriterier då vi tror att 
dessa har betydelse för redovisningen och dess information. Efter att vi presenterat teorin 
kommer vi diskutera komponentavskrivning kontra kriterierna.  
 
5.1 Kvalitativa kriterier 
 
För att kunna tillgodose intressenternas informationsbehov finns det vissa kvalitativa kriterier 
och krav för hur redovisningen skall utformas. Nedan följer kriterierna begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet som vi tycker är viktiga för uppsatsen och dess fortsatta 
resonemang.  
 
5.1.1 Begriplighet 
 
Det är viktigt att användarna förstår informationen som finns i de finansiella rapporterna. En 
förutsättning är dock att användarna har en viss kunskap om området och att de är villiga att 
sätta sig in i och studera informationen. Begriplighet är ett av de krav som finns för att 
redovisningen skall vara relevant, det är alltså av stor vikt att mottagaren förstår innebörden 
av informationen.45  
 
5.1.2 Relevans  
 
Om redovisningsinformationen bidrar med någonting som beslutsfattaren inte tidigare hade 
kännedom om och om den påverkar en beslutssituation, betraktas informationen som relevant.  
För att skapa en större kunskap jämförs den historiska informationen med de redan tagna 
besluten. Denna kunskap kan sedan ligga till grund för framtida beslut som är av liknande 
karaktär. När det går att söka stöd av tidigare tagna beslut reduceras den osäkerhet som finns 
för att fatta fel beslut.46  
 
5.1.3 Tillförlitlighet 
 
Informationen måste spegla verkligheten för att den skall vara trovärdig och ses som 
tillförlitlig. Det som redovisas måste därför vara känt för redovisaren. Kravet på tillförlitlig 
information är stort hos beslutsfattarna för att rätt beslut skall kunna fattas. Rätt och 
tillförlitlig information är ingen garanti för att rätt beslut fattas eftersom informationen tolkas 
olika av olika beslutsfattare.47  
 
Informationen måste på ett korrekt sätt visa transaktioner och andra händelser för att den ska 
vara tillförlitlig. På så vis måste en balansräkning visa de transaktioner och andra händelser 
som givit upphov till, i det här fallet, tillgångar som på balansdagen uppfyller kriterierna för 
att tas med i denna.48  
 
                                                 
45 Smith, (2000), sid. 26. 
46 Ibid., sid. 25. 
47 Ibid., sid. 26. 
48 Ibid., sid. 27.  
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Ibland beräknas marknadsvärdet av en tillgång och om marknaden är liten skall oberoende 
bedömare kunna ha samma uppfattning om anskaffningsvärdet men olika uppfattning om 
marknadsvärdet. Det som avgör sanningshalten är hur väl genomsnittet av bedömningarna 
överensstämmer med den ekonomiska egenskap som avses att beräknas.49

 
Informationen måste vara neutral för att vara tillförlitlig i rapporterna, det vill säga, den får 
inte vara vinklad. Detta innebär att företag arbetar efter att på bästa sätt avbilda verkligheten 
så som dem uppfattar den.50 Exempel när detta inte tillämpas är om företag skriver av en 
tillgång på längre tid än vad de tror är den sannolika nyttjandeperioden för att visa ett bättre 
resultat. 
 
5.1.4 Jämförbarhet 
 
”Den principiella innebörden av jämförbarhet är inte att företagen skall beräkna måtten på 
samma sätt oberoende av omständigheterna utan att lika händelser och tillstånd skall 
redovisas på samma sätt.51”  
 
Vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att händelser och tillstånd skall betraktas som 
”lika” är inte alldeles uppenbart. Det finns däremot ett tillämpningsproblem som har att göra 
med företagens agerande. Ett exempel på ett tillämpningsproblem är om man i lagstiftningen 
eller i rekommendationerna borde reglera frågan om hur långa avskrivningstider företag kan 
använda för tillgångar av olika slag. Eftersom företagen själva torde vara bäst på att bedöma 
nyttjandeperioden av sina tillgångar, kan tyckas, att den frågan inte bör regleras. Om 
företagen fick full frihet att redovisa efter sina egna bedömningar kanske den bästa 
jämförbarheten skulle erhållas. Men detta förutsätter att kravet på neutralitet är uppfyllt vilket 
innebär att företag inte i eget intresse använder andra avskrivningstider än vad de egentligen 
tror på.52

 
5.2 Komponentavskrivning kontra kriterierna  
 
Komponentavskrivning i sig är inte någonting nytt utan snarare ett krav i IFRS. Om företag 
inte tidigare följt regeln blir redovisningen bättre, det vill säga, begripligheten ökar inom 
redovisningen. Regeln är ju den enda logiska utifrån utgångspunkten att alla tillgångar skall 
skrivas av över sin förväntande nyttjandeperiod.   
 
I och med den nya regeln i IFRS får företag välja om de skall värdera de materiella 
anläggningstillgångarna till verkligt värde eller till anskaffningsvärde. Valet är oftast 
avhängigt av vilken bransch man verkar inom.53

 
Ett fåtal fastighetsbolag, som fortsätter använda sig av anskaffningsvärdet som 
redovisningsmetod, har tidigare låtit göra marknadsvärderingar av sina bestånd, vilka 
redovisas i not eller i förvaltningsberättelsen. Kommer de att fortsätta med denna praxis?  
Respondenten tror att företag kommer att göra detta så länge det finns intressanta övervärden i 
beståndet.  
 
 

 
49 Smith, (2000), sid. 27. 
50 Ibid. 
51 Ibid., sid. 31. 
52 Ibid.  
53 Intervju, (2006–05–03), auktoriserad revisor, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers. 
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Kommer de nära noll, kanske de slutar – kostnaden för värderingarna uppväger inte 
informationsvärdet. Om marknadsvärdet sjunker måste företagen ta ställning till 
nedskrivningsbehov.54

 
Övergången till IFRS/IAS 16 har medfört ett ökat upplysningskrav.  
Har detta påverkat begripligheten för användarna? 
Vi tror att, för de företag där anläggningstillgångar är en väsentlig del av de totala tillgångarna 
får användarna ut mer av redovisningen. Det kanske bättre kan förstås hur de belopp som 
redovisas kommit fram.  
 
Om kostnaderna för värdering av materiella anläggningstillgångar blir för stora och om nyttan 
av det verkliga värdet förloras är en av respondenternas slutsats att fördelarna måste vägas 
med att ta fram information om verkligt värde mot kostnaden för att göra detta. Det är 
egentligen inte nyttan som påverkas av kostnaden utan differensen mellan verkligt värde och 
anskaffningsvärde. Alltså, om kostnaden blir för stor måste också värdet av informationen för 
läsaren vara mycket stor för att kalkylen skall gå ihop.55

 
När det gäller komponentavskrivning och dess relevans för redovisningen så är 
komponentavskrivning helt logisk. Kravet på hur noggrann komponentavskrivning måste 
genomföras beror helt på hur väsentligt resultatet är för att läsaren skall få en riktig bild. Om 
anläggningstillgångar inte är väsentliga behöver företag inte göra mycket utan kan använda 
schabloner. Ju väsentligare anläggningstillgångar är, desto mer arbete.56

 
Det är svårt att säga hur mycket tillförlitligheten har påverkats vad gäller redovisningen och 
dess information. Vi tror i alla fall att den har ökat då det säkert finns ett mått av ökad 
noggrannhet i redovisningen av anläggningstillgångar.  
 
En intressant punkt när det gäller jämförbarhet är vem som har störst fördel av att 
informationen blir jämförbar efter övergången till IAS 16. Användarna eller företagen själva?  
De respondenter vi talat med tycker att företag redan tidigare borde ha tillämpat 
komponentavskrivning och vissa kanske inte gjort det i tillräcklig omfattning. Om en 
förbättring här skulle ge bättre kalkylunderlag, investeringsunderlag etc. tror vi att det skulle 
vara väldigt viktigt för företaget själv. Sedan har vi svårt att tro att någorlunda stora företag 
inte skulle ha haft bra kontroll på underlagen tidigare. 
 
Men om de hade det borde det också avspegla sig i den externa redovisningen. Slutsatsen 
måste bli, att i den mån det finns en effekt av komponentavskrivningsstandarden så bör denna 
effekt vara viktig för företaget själv såväl som för de externa användarna. Det är ju också 
viktigt för investerare och ägare med en korrekt periodisering av kostnaderna som minimerar 
resultatfluktuationer som det blir om man använder ”kontantprincipen” (se 6.1).  
 
 
 
 
 
 
 

 
54 Intervju, (2006–05–03), auktoriserad revisor, ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers. 
55 Ibid.  
56 Ibid.  
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5.3 Reflektion  
 
Det skulle vara svårt att begripa en redovisning där inte tillgångar skrevs av över sin 
förväntade nyttjandeperiod. Att ha en redovisning som är logisk och förståelig istället för 
godtycklig och subjektiv är mer relevant – det är som sagt svårt att se vilket alternativ det 
finns till komponentavskrivning av dessa ovan nämnda kriterier. Samma saker gäller 
tillförlitlighet och jämförbarhet, vad är alternativet till komponentavskrivning – något där ett 
företag antingen har orealistiska avskrivningstider eller använder godtyckliga mått som inte 
har något att göra med verkligheten?  
Detta är en svår fråga som vi inte avser att besvara i detta arbete.  
 
Vad gäller jämförelse av företag så tror vi att det troligtvis inte kommer till en exakt 
jämförbarhet eftersom bokslut görs av människor som har olika uppfattning om faktorer som 
påverkar uppskattningar.  
 
Till sist vill vi poängtera att periodiseringen över tiden ökar kvaliteten på redovisningen 
eftersom kostnaderna för komponenten löpande tas upp under nyttjandeperioden. 
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6. Praktiska konsekvenser  
 
För att täcka upp teorin kommer vi beskriva hur företag som idag tillämpar 
komponentavskrivning gick tillväga innan övergången till IFRS. Sedan presenteras tre 
modeller som visar på hur kostnaderna periodiseras. Till sist tar vi upp vad som är mindre 
bra med komponentavskrivning. Syftet är alltså att visa på komponentavskrivningens för – 
och nackdelar. 
  
6.1 Tidigare hantering av avskrivningar 
  
Många flygbolag tillämpar komponentavskrivning och nedan kommer vi att beskriva hur det 
kan se ut innan övergång till IAS 16 och komponentavskrivning.  
 
Tidigare skrevs materiella anläggningstillgångar av enligt den traditionella 
avskrivningsmetoden, det vill säga, linjär avskrivning. Den tidigare principen ansågs inte 
skulle hålla i längden då företaget fick bära stora kostnader för att underhålla, i det här fallet 
motorerna. Företag använde ”kontantprincipen” vilket innebar att motorn skickades till 
verkstaden och efter cirka två månader när motorn var klar betalades fakturan. Detta 
medförde att periodisering av kostnader inte gjordes. Underhållet kostnadsfördes vid 
utförandet vilket ledde till ”peakar” i figuren (Se bild 1 nedan).57

 
Under vissa år investerades det i många nya flygplan och när det sedan var dags för 
motorunderhåll blev belastningen på resultatet stor eftersom alla motorer skulle underhållas 
samtidigt. Denna metod gav ingen bra periodisering av kostnaderna för motorkomponenterna 
varför företag gick över till komponentavskrivning.58

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Intervju, (2006–05–03), tekniker, Scandinavian Airlines System.   
58 Ibid.  
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6.2 Periodisering av kostnader 
 
Antag en investering om 1000 MSEK. Härav identifieras en komponent om 100 MSEK som 
ska ersättas om 8 år.  
 
Vid rätlinjig avskrivning på hela investeringen görs avskrivningar med 5 % per år vid en 
antagen nyttjandeperiod om 20 år, det vill säga, 50 MSEK per år. I samband med ersättning 
av komponenten kostnadsförs hela utgiften vid detta tillfälle vilket medför en dålig 
periodisering av kostnaderna (Se bild 1). 
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Källa: Egen illustration. 
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Vid komponentavskrivning görs avskrivningar enligt följande: 
 
900 MSEK skrivs av över 20 år 45 
100 MSEK skrivs av över 8 år 12,5 
Totala årliga avskrivningar år 1-8 57,5 
 
Detta är alltså 7,5 MSEK högre årlig kostnad vilket avspeglar kostnader för förbrukningen av 
komponenten. År 8 ersätts komponenten till ett pris som är cirka 100 MSEK. Med hänsyn till 
inflation m.m. kan priset sannolikt vara högre, men detta kommer då att belasta kommande 
åttaårsperiod genom högre avskrivningsbelopp (Se bild 2). 
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Komponentavskrivningen medför att resultatet belastas med högre avskrivningar vilket 
avspeglar kostnaden för förbrukningen av komponenten vilket ger en mer rättvisande bild av 
kostnaderna. Eftersom det finns ett krav på att anläggningstillgångar som redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden skall jämföras med marknadsvärde, erhålls genom 
komponentavskrivning ett mer rättvisande värde på tillgången då den skrivs av i enlighet med 
den faktiska förbrukningen av komponenten (Se bild 3).   
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6.3  Mindre bra med komponentavskrivning 
 
6.3.1 Mindre bra med komponentavskrivning utifrån en praktikers perspektiv 
 
En av de intervjuade respondenterna59 anser att nackdelen med komponentavskrivning kan 
vara problematiken att dels bestämma den förväntade nyttjandeperioden dels den investering 
som ska göras vid kommande utbyte av komponenten i fråga. 
 
Vid den initiala investeringen dag 1 kan man ju med stor säkerhet urskilja komponentens del 
av den totala investeringen utifrån fakturor m.m. varför det är relativt enkelt att bestämma hur 
stor del av investeringen som ska skrivas av på ett annat sätt än det övriga (t.ex. motorer 
kontra flygplanskroppen). Sedan bygger ju resten så att säga på antaganden och 
uppskattningar.  
 
Hur länge kommer komponenten att räcka, nyttjandeperioden? 
I flygplansmotorfallet är det ju beroende av hur flygmönstret ser ut med antal flygtimmar 
respektive start- och landningar. Detta är inte alldeles enkelt att helt kunna förutsäga för en 
period på upp emot åtta - tio år utan här används statistik bakåt i tiden för att sedan uppskatta 
det förväntade flygmönstret i antal timmar och start- och landningar. 
 
Vad är då kostnaden om säg åtta år?  
Sannolikt inte densamma som komponenten kostar vid investeringstillfället idag. Hänsyn 
måste tas till inflation, eventuella teknologiförändringar som kan påverka ett framtida pris. 
Som tur är så kostnadsförs ju investeringens pris över nyttjandeperioden så osäkerheten kring 
framtida kostnad behöver komponentavskrivningsfallet egentligen inte bekymra sig om. Det 
är endast i de fall avsättningar görs för framtida underhåll på hyrda tillgångar där detta är 
aktuellt, vilket är utanför vårt område. 
 
Hur vet företag att de skriver av komponenten med rätt belopp varje år?  
På samma sätt som för alla anläggningstillgångar som redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden måste minst årligen en jämförelse göras med aktuellt 
marknadsvärde för att göra sin test av eventuella nedskrivningsbehov och därvid kan ju behov 
uppkomma att korrigera sina avskrivningar om marknadsvärdet avviker materiellt från det 
bokförda värdet. 
 
6.4 Reflektion 
 
En linjär avskrivning av hela tillgången baserad på en total förväntad nyttjandeperiod är 
enklare än med komponentavskrivningar där ett nytt mått av uppskattningar och bedömningar 
om livslängd m.m. införs för den specifika komponenten. 
 
Slutsatsen är dock, som framgår av exemplet under rubrik 6.2 att det utan tvekan ger en 
mycket bättre periodisering av kostnader vilket också ger en mer rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. Detta bedömer vi överskuggar nackdelarna som mer är av problem vid 
uppskattningar och bedömningar. 
 
 

 
59 Intervju, (2006–05–05), koncernredovisningschef, Scandinavian Airlines System. 
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7. Värderingsfråga – anskaffningsvärde eller verkligt värde? 
 
Syftet med kapitlet är att redogöra för den debatt som tar upp frågan om fastighetsbolag ska 
värdera materiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde eller verkligt värde. 
Inledningsvis diskuteras hur tankarna gick kring ämnet innan övergången. Avslutningsvis 
framgår det huruvida analytikerna hade rätt eller fel. 
  
7.1 Värderingsfrågan i teorin 
 
En av de mest vanliga frågorna idag är om värdering skall ske till anskaffningsvärde eller 
verkligt värde. Redovisningsmodellen bygger på att tillgångarna skall värderas till 
anskaffningsvärde. Historiska värden är nödvändiga i ett sammanhang där 
redovisningsskyldighet är viktigt eftersom de utgör hårda data och därmed oomtvistade.60  
 
I dagsläget går det i den riktningen att alltfler poster skall redovisas till verkligt värde. Hur 
långt skall man gå, skall alla poster i balansräkningen värderas till verkligt värde? 
Detta är frågor som företag ställer sig när de ska värdera sina materiella 
anläggningstillgångar.61  
 
7.2 Hur man förutspådde värderingsfrågan 
 
Innan rekommendationerna blev ett krav trodde Göran Arnell, ansvarig för  
IFRS/IAS – tjänster inom revisionsbyrån KPMG, att de flesta fastighetsbolag kommer att 
avstå från att marknadsvärdera fastigheterna, som påverkar resultaträkningen, istället kommer 
fastighetsbolagen att välja anskaffningsmetoden med komponentavskrivning.62

 
Håkan Hellström som är finansdirektör i det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum anser 
att i och med kravet förflyttas fokus från bolaget till marknaden. Med marknadsvärderingen 
tittar man främst på värdet istället för kassaflödet. Detta påverkar resultatet negativt och det 
kan räcka med en avkyld fastighetsmarknad för att hela årsvinsten ska försvinna.63  
 
Vid Castellums senaste värdering av fastigheterna resulterade detta i ett belopp på 9630 
miljoner kronor, av en extern värderingsfirma värderades samma fastigheter till 9900 miljoner 
kronor. Summeringen av detta är att marknadsvärderingsmetoden ger en osäkerhetsmarginal 
på 3 procent.64  
 
Den andra metoden, anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning, trodde Håkan 
Hellström snarare skulle komma att användas av fastighetsbolagen. Dock skulle denna metod 
ge mer redovisningsbyråkrati. Leder detta till en splittring?65

 
 
 
 
 
                                                 
60 Artsberg, (2003), sid. 429. 
61 Ibid. 
62 Johansson, (2004–06–14), Veckans Affärer.  
63 Ibid. 
64 Ibid.  
65 Ibid.   
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Bo Nordlund66, auktoriserad revisor, anser att det finns ett antal frågor som ibland är svåra att 
hantera när det gäller komponentavskrivning avseende byggnader och övergången mellan 
svensk redovisning och IAS/IFRS.  
 
De företag som har stått inför en betydande arbetsinsats är de med stora fastighetsinnehav. De 
fastigheter som inte löpande marknadsvärderas i balansräkningen skall bland annat för varje 
byggnad dela upp det redovisade värdet i komponenter, redovisa avskrivning utifrån 
avskrivningsbart belopp och nyttjandeperiod bedömt för varje komponent och kvarvarande 
redovisat värde avseende byggnadskomponenter bokas bort vid komponentbyten.  
 
Detta innebär att det ställs stora krav på företagens rutiner för att löpande hantera 
komponenter, anläggningsregister samt erforderliga analyser för att definiera, identifiera och 
värdera komponenter.  
 
En vägd avskrivningssats för hela byggnaden är inte godtagbar enligt reviderad IAS 16. 
Avskrivning skall ske komponent för komponent.  
 
För företag som i öppningsbalansen väljer en kapitalbas som är baserad på ursprungliga 
anskaffningskostnader, är en retroaktiv tillämpning av komponentavskrivning nödvändig. 
Väljer företag däremot att omvärdera fastigheter till verkligt värde ”slipper” de den 
retroaktiva tillämpningen av komponentavskrivning.  
 
Komponentsynsättet bygger ytterst på kostnadsbaserad värdeteori vilket i sin tur förutsätter att 
kostnaden för en åtgärd motsvarar den ekonomiska nyttan av åtgärden, vilket ibland faktiskt 
kan ifrågasättas.  
 
Ett exempel på en fråga av praktisk karaktär är hur företag hanterar utbytet av vissa vitvaror 
och/eller ytskikt i några lägenheter men inte i andra.  
Ska vissa delar av byggnaden inte anses utgöra komponenter? 
Följden av detta blir i så fall att utbyten (helt eller delvis) kostnadsförs direkt.  
 
Kravet på komponenthantering/- avskrivning ställer helt klart stora krav på företagens 
anläggningsregister och rutiner i övrigt. Nordlund tror att företag sannolikt behöver utarbeta 
policies för hur olika typer av åtgärder ska hanteras i redovisningen med olika kriterier för 
klassificering av åtgärderna.  
 
Bengt Carlsson67, analytiker DN, anser att marknadsvärdering är en röd tråd i många av IAS – 
reglerna. Anläggningstillgångarna får värderas till marknadsvärdet på bokslutsdagen. 
Förändringar från förra redovisningstillfället ska redovisas i resultaträkningen. 
 
”Ta till exempel ett fastighetsbolag, där många visserligen anger ett marknadsvärde på sitt 
bestånd, men där detta inte är detsamma som det bokförda värdet. Vad som är rätt 
marknadsvärde är inte lätt att säga. Det syntes tydligt i början på 1990 – talet då 
fastighetsbolagen (och en del andra bolag också för den delen) kablade ut nya och högre 
värden på sina hus kanske en gång per kvartal ända tills finans – och fastighetskrisen bröt ut 
och värdena föll på bred front.” 
 
 
 

 
66 Nordlund, (2004), Balans Nr 3.  
67 Carlsson, (2002–06–01), Dagens Nyheter.  
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De resultat som fastighetsbolagen redovisar kommer att ge stora effekter, det vill säga, 
svängningar i fastighetsvärdena antingen uppåt eller nedåt.  
 
En av talarna68, auktoriserad revisor, från seminariet i Stockholm håller med Bengt Carlsson 
då han anser att verkligt värde är ett begrepp som är svårbegripligt för de flesta.  
”Vad innebär egentligen verkligt värde?”  
Revisorn fasar inför dagen då det blir dags för nedskrivningsbehov, fastighetsföretagen 
kommer att hitta på ursäkter för att inte behöva skriva ner sina fastigheter vilket i framtiden 
kommer att skapa problem. 
 
7.3 Hur blev resultatet? 
 
Enligt Thomas Jansson och Bo Nordlund69, auktoriserade revisorer, leder de nya IFRS – 
reglerna till lägre redovisade reparations – och underhållskostnader och högre redovisade 
investeringar för fastigheter vid tillämpning av Fair Value Model, verkligt värde.  
 
IFRS – reglerna definierar vad som skall redovisas som investeringar respektive kostnader för 
reparationer och underhåll vilket skiljer sig radikalt jämfört med svensk redovisningspraxis. 
Alla företag med fastigheter som skall redovisa eller som redan redovisar enligt IFRS 
påverkas.  
 
Skillnaden mellan de tidigare reglerna och de nya är att de tidigare i huvudsak har byggt på att 
aktivering skall ske när åtgärder vidtagits som förbättrar prestanda jämfört med den nivå som 
gällde vid ursprunglig anskaffning av tillgången. Jansson och Nordlund anser att denna typ av 
bedömningsgrund har mist stora delar av sin relevans.  
 
Istället gäller att aktivering skall ske av utgifter avseende åtgärd som innebär ekonomisk nytta 
i framtiden. Framtida ekonomisk nytta uppkommer om åtgärd leder till att företag kan få 
större intäkter eller annan nytta än de skulle ha erhållit om åtgärden inte vidtagits. 
 
Som nämnts tidigare gällande tidigare regler nämligen RR 12 finns punkt 24 som säger att: 
”Viktiga delar av en tillgång kan behöva bytas regelbundet. Sådana delar bör, när så är 
möjligt, redovisas och därmed skrivas av som separata enheter.” 
 
Denna regel har uppmuntrat till att separera värdet av delar av en tillgång som har en 
nyttjandeperiod som klart skiljer sig från tillgångens moderdel, men inte ett krav. 
 
För fastigheter i Sverige har denna regel lett till komponentredovisning då moderdelen av 
tillgången främst utgör grund och stomme.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 Seminarium, (2006–05–30), Stockholm. 
69 Jansson, Nordlund, (2005), Balans Nr 1.  
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Jansson och Nordlund tar upp tre punkter som de tycker att de nya reglerna tydligt anger: 
 
* Varje del av en tillgång med en anskaffningskostnad som i förhållande till den totala 
anskaffningskostnaden är signifikant och som har annan nyttjandeperiod än moderdelen av 
tillgången skall skrivas av separat.  
 
* För varje komponent skall systematisk avskrivning ske över dess nyttjandeperiod. 
  
* Komponenter med samma nyttjandeperiod får skrivas av tillsammans.  
 
Fastighetsföretag som övergår till IFRS skall dela upp anskaffningsvärden och restvärden för 
de fastigheter företaget äger vid bytet av redovisningsprinciper.  
 
Vad är då kriteriet för om den tillkommande utgiften är en komponent eller inte? 
 
Bland annat skall kostnaden vara väsentlig i förhållande till totala kostnaden för hela 
tillgången i vilken komponenten ingår. Nyttan av åtgärden skall inte förbrukas på kort tid utan 
nyttan skall sträcka sig över en period längre än ett räkenskapsår.  
 
Vad gäller gränsdragningen mellan vad som utgör komponentbyten och reparationer är 
teoretiskt lättare än i praktiken. För att löpande kunna ta ställning till vad som är att anse som 
utbyte av komponent eller del av komponent eller åtgärd som direkt ska kostnadsföras måste 
policies och rutiner skapas.  
 
För att undvika konflikt med standardernas grundidé med komponenthantering finns det en 
gräns för hur stor del av en komponent som kan bytas och kostnadsföras direkt med 
hänvisning till företagets policy. Detta går att belysa med ett exempel. 
 
Jansson och Nordlund antar att ett företag har en policy som är utformad enligt följande: 
”Om mindre eller lika med 25 % av en komponent byts ut så ska åtgärden kostnadsföras.” 
 
Inom loppet av fyra år skulle detta kunna leda till att företaget kostnadsfört ett planerat och 
successivt genomfört byte av en hel komponent som har en lång nyttjandeperiod, man antar 
att komponenten har en beräknad nyttjandeperiod om 25 år. 
 
De som väljer att tillämpa verkligt värde slipper att dela upp det ursprungliga 
anskaffningsvärdet för till exempel byggnader på komponenter, göra avskrivningar per 
komponent och hålla reda på restvärden per komponent. Det bästa enligt Jansson och 
Nordlund vore om fastighetsförvaltande företag kunde enas om ett synsätt vilket skulle 
underlätta för läsarna av årsredovisningar.  
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7.4 Reflektion 
 
Innan övergången till IFRS trodde man vad gällde val av värderingsmetod att merparten av 
fastighetsbolagen skulle avstå från marknadsvärdering. Vad vi kan se idag hade Göran Arnell 
till viss del fel i sitt påstående. Utifrån de artiklar vi studerat kan utläsas ett mönster där 
fastighetsbolagen värderar till verkligt värde. Även om man trodde att 
anskaffningsvärdemetoden skulle bli den mest använda har det visats sig det motsatta. Valet 
att tillämpa verkligt värde kanske beror på att komponentavskrivning inte passar alla, då det 
ofta leder till redovisningsbyråkrati.  
 
I debatten talar man om splittring och vi tror att det kan finnas en risk att branschen delas i två 
läger eftersom fastighetsbolag ges två möjligheter att redovisa tillgångarna. Om de skulle 
välja anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning skulle de ändå vara tvungna att 
jämföra det bokförda värdet med marknadsvärden i samband med att de gör sina 
nedskrivningstest. Därför tror vi att verkligt värde som redovisningsmetod passar 
fastighetsbranschen bättre. Som sägs i debatten så kommer det förmodligen uppstå problem 
för företagen då marknaden svänger nedåt. Den dagen då fastighetsbolagen blir tvungna att 
skriva ner tillgångarna tror vi att det kommer att uppstå en konflikt mellan företagen och 
experterna.  
 
För att visa hur företag som tillämpar verkligt värde skulle kunna gå tillväga för att istället  
tillämpa anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning har vi ett förslag på åtgärd. 
Istället för att gå tillväga som fastighetsföretagen gör idag, det vill säga, att de höjer hyrorna 
när någon komponent behöver repareras så skulle de istället ta ut en löpande högre hyra. 
Anledningen till detta är att företagen garderar sig långsiktigt för att täcka bytet av 
komponenter. Det nya sättet ger högre transparens vilket ger en jämnare bild av företagens 
kostnader.  
 
Debatten är så som redovisats tidigare till övervägande delen inriktad på fastighetsbolag vilka 
tillhör den bransch där förekomst av komponenter förväntas. Det diskuteras också kring 
definitionen av komponenten och hur olika typer av ersättningsutgifter kan eller bör hanteras.  
 
Slutsatsen vi kommit fram till är att de flesta ändå är positiva till anskaffningsvärdemetoden 
med komponentavskrivning medan det framstår som om det i fastighetsbranschen är enklare 
att redovisa tillgångarna till verkligt värde. 
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8. Slutsummering  
 
Här presenteras vår summering som grundar sig på vårt huvudsyfte och delsyften samt att  vi 
besvarar frågorna i probemformuleringen. 
 
I och med övergången till IFRS har det fokuserats på regelverket och i denna uppsats har RR 
12 och IAS 16 legat till grund för vidare forskning om materiella anläggningstillgångar och 
komponentavskrivning. Regelverket säger att komponentavskrivning är tillåtet i RR 12 medan 
IAS 16 gör det tvingande att skriva av urskiljbara komponenter med avvikande 
nyttjandeperiod i enlighet med dessas nyttjandeperiod. 
 
Komponentavskrivning går ut på att företag i de flesta fall skriver av en materiell 
anläggningstillgång linjärt. Oftast skiljs vissa delar ut, det vill säga, komponenter som har en 
nyttjandeperiod som skiljer sig från moderdelen. Eftersom komponenter har en avvikande 
nyttjandeperiod skrivs de av enligt en separat avskrivningsplan. Detta ger en tydligare bild av 
periodisering av kostnader. Alltså, utifrån experterna finns det en anledning till att företag kan 
tillämpa komponentavskrivning enligt IAS 16, vilket är att de kostnadsför förbrukningen av 
olika komponenter under rätt period. En följd av att komponentavskrivning har blivit ett krav 
är att företagen i sina årsredovisningar nu måste lämna mer information i form av 
tilläggsupplysningar. 
 
Det är svårt att begripa en redovisning om inte tillgångar skrivs av över sin förväntade 
nyttjandeperiod. Företag som inte tidigare följt regeln kommer se att redovisningen blir bättre 
i och med en ökad begriplighet inom redovisningen. Eftersom kostnaderna för komponenten 
periodiseras löpande under nyttjandeperioden uppfyller komponentavskrivning de kvalitativa 
kriterierna genom en bättre kvalitet på redovisningen. Vissa företag väljer att tillämpa 
anskaffningsvärdemetoden då de har tillgångar med urskiljbara komponenter som lämpar sig 
för komponentavskrivning. De som väljer att tillämpa verkligt värde är i de flesta fall 
fastighetsföretag och anledningen till detta är att undvika en större redovisningsbyråkrati. Då 
vi har tittat på hur företag förhåller sig till komponentavskrivning framgår det att de flesta 
ändå är positiva till anskaffningsvärdemetoden med komponentavskrivning men att det i 
fastighetsbranschen troligtvis är enklare att redovisa tillgångar till verkligt värde.  
 
Med hjälp av våra fyra delsyften har vi svarat upp mot huvudsyftet att komponentavskrivning 
ger en mer rättvisande bild av periodisering av kostnader. Eftersom det finns ett krav på att 
anläggningstillgångar som redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden skall jämföras med 
marknadsvärde, erhålls genom komponentavskrivning ett mer rättvisande värde på tillgången 
då den skrivs av i enlighet med den faktiska förbrukningen av komponenten. 
Komponentavskrivning medför att resultatet belastas med högre avskrivningar vilket 
avspeglar kostnaden för förbrukningen av komponenten vilket ger en mer rättvisande bild av 
kostnaderna.  
 
8.1 Slutkommentar 
 
Vad vi får hoppas på framöver är att förändringstakten i IFRS sjunker så att företag inte hela 
tiden behöver lära om. Vi vill inte bara ha jämförbarhet mellan företag, utan också över tiden. 
Eftersom komponentavskrivning efter övergången till IFRS har blivit ett krav inom 
redovisningsområdet så har det varit mycket givande och intressant att forska kring detta. 
Utifrån våra studier och intervjuer har vi inte bara fått förståelse för vårt ämne utan också om 
IFRS i allmänhet.  
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8.2 Förslag till fortsatta studier  
 
Några frågeställningar som har uppenbarats sig under arbetets gång och som möjligtvis kan 
utgöra underlag för framtida forskningar är: 
 

 Hur kommer tillämpningen av komponentavskrivning utvecklas i framtiden? 
 

 Vilken genomslagskraft får det verkliga värdet inom redovisningen i Sverige? 
 

 Idag finns det endast minimikrav för upprättande av årsredovisningar enligt IFRS, 
finns det möjlighet att upprätta en branschpraxis? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor – Revisorer  
 
1. Vad är komponentavskrivning? 
 
2. Hur fungerar det i praktiken? 
 
3. Varför bör företag, utöver det krav som ställs idag tillämpa komponentavskrivning? 
 
4. Har kravet på företagens administrativa rutiner och dokumentation ökat? 
 
5. Hur går man tillväga vid identifiering av komponenter vid byte av redovisningsprincip eller 
vid nyanskaffningar? 
 
6. Hur bedömer man detaljnivå på antalet komponenter? 
 
7. Hur fastställer man respektive komponents nyttjandeperiod? 
 
8. Ett av IAS `s syften är att redovisningens användare ska få det lättare att jämföra företag. 
Vad anser du om det?  
 
9. IAS 16 ger en möjlighet att ta upp materiella anläggningstillgångar till sitt verkliga värde. 
Anser du att det verkliga värdet ger en mer relevant bild än det historiska anskaffningsvärdet? 
 
10. Kan du se några speciella tillämpningsproblem med IAS 16? 
 
11. På vilket sätt anser du redovisningen av materiella anläggningstillgångar kommer att 
förändras genom bytet av redovisningsprincip från RR12 till IAS 16? 
 
12. Underlättas redovisning av anläggningstillgångar med IAS 16? Varför? 
 
13. Kommer informationen i rapporter bli mer tillförlitlig när det finns en större 
standardisering? 
 
14. Har du sett några effekter av kravet på komponentavskrivning? 
 
15. Anser du att IAS/IFRS ger en rättvisande bild?  
 
16. Anser du att begripligheten ökar inom redovisningen genom tvingande regler avseende 
komponentavskrivning? 
 
17. Kommer vissa företag fortsätta värdera sina anläggningstillgångar till verkligt värde 
framöver, då de flesta svenska företag helst värderar sina anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde? 
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18. Övergången till IFRS (IAS 16) har medfört ett ökat upplysningskrav, tror du att det har 
påverkat begripligheten för användarna? 
 
19. Anser du att relevansen av att tillämpa det verkliga värdet istället för anskaffningsvärde 
saknar värde? 
 
20. Förloras nyttan av det verkliga värdet om kostnaderna för värdering av de materiella 
anläggningstillgångarna blir för stora? 
 
21. Vad anser du generellt om IAS 16 (komponentavskrivning) och dess relevans för 
redovisningen? 
 
22. Tror du att tillförlitligheten har påverkats efter övergången till IAS 16, det vill säga, när 
det gäller redovisningen och dess information? 
 
23. Anser du att det är användarna som har störst fördel av att informationen blir jämförbar 
efter övergången till IAS 16?  
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor – Tekniker  
 
1. Varför byter SAS princip? 
 
2. Hur har ni gjort tidigare och hur gör ni nu? 
 
3. Tycker du att detta är bra eller dåligt? Varför? 
 
4. Hur gör ni när ni uppskattar hur mycket motorn skall skrivas av per år? 
 
5. Är det olika för olika flygplanstyper? 
 
6. Hur stämmer ni av värdena vid varje års slut? 
 
7. Gör ni skillnad på motorer på ägda plan och operationellt leasade plan? 
 
8. Har kravet på företagets administrativa rutiner och dokumentation ökat? 
 
9. Skriver ni av fler komponenter än motorer? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor – Koncernredovisningschef  
 
1. Vad är komponentavskrivning? 
 
2. Vilka typer av verksamheter anser du borde använda komponentavskrivning? 
 
3. Hur bör detta i så fall tillämpas? 
 
4. Hur fungerar det i praktiken? 
 
5. Känner du till några stora svenska bolag som enligt redovisningsstandarden borde tillämpa 
komponentavskrivning, men som inte gör det? 
 
6. Varför bör företag använda komponentavskrivning? 
 
7. Har det blivit mer vanligt med komponentavskrivningar med de nya IAS – reglerna? 
 
8. Har kravet på företagens administrativa rutiner och dokumentation ökat? 
 
9. Hur går man tillväga vid identifiering av komponenter vid byte av redovisningsprincip eller 
vid nyanskaffningar? 
 
10. Hur bedömer man detaljnivå på antalet komponenter? 
 
11. Hur fastställer man respektive komponents nyttjandeperiod? 
 
12. Ett av IAS `s syften är att redovisningens användare ska få det lättare att jämföra företag. 
Vad anser du om det?  
 
13. IAS 16 ger en möjlighet att ta upp materiella anläggningstillgångar till sitt verkliga värde. 
Anser du att det verkliga värdet ger en mer relevant bild än det historiska anskaffningsvärdet? 
 
14. Kan du se några speciella tillämpningsproblem med IAS 16? 
 
15. På vilket sätt anser du redovisningen av materiella anläggningstillgångar kommer att 
förändras genom bytet av redovisningsprincip från RR12 till IAS 16? 
 
16. Underlättas redovisning av anläggningstillgångar med IAS 16? Varför? 
 
17. Är det bra med ökad jämförbarhet mellan företag inom Sverige? För vilka? 
 
18. Kommer informationen i rapporter bli mer tillförlitlig när det finns en större 
standardisering? 
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19. Är det möjligt för mindre och medelstora företag att tillämpa Komponentavskrivning med 
tanke på kostnad för en troligtvis ökad administration?  
 
20. Har du sett några effekter av kravet på komponentavskrivning?  
 
21. Anser du att IAS/IFRS ger en rättvisande bild? 
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